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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
CNPJ (MF) 44.723.757/0001-89 

Praça Independência, 100 
CEP 13370-000 RAFARD-SP 

          TELEFONE: (19) 3496 7520 
                     FAX: (19) 3496 7539 

 

 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017 

 
EDITAL Nº. 47/2017 

 
1. PREÂMBULO 
 
1.1. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD, localizada na Praça Independência, nº 100, bairro 
Centro, cidade de Rafard, estado de São Paulo, CEP. 13.370-000, torna pública a licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo TÉCNICA E PREÇO, de acordo com o objeto que se 
encontra definido na especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, cuja 
direção e julgamento serão realizados pela Comissão Permanente de Licitações, em conformidade 
com o disposto na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
1.2. Os documentos de HABILITAÇÃO, bem como a PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA FINANCEIRA, 
deverão ser protocolizados no local supra indicado, em envelopes fechados, distintos, com 
identificação externa do seu conteúdo, na forma descrita nos itens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3, até as 08h30 
do dia 12 de janeiro de 2018 sendo ABERTOS a seguir às 09h00, observado o devido processo 
legal. 
 
1.3. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar gozar dos benefícios das 
Leis Complementares n.º 123/06 e 147/2014, deverá preencher e encartar ao credenciamento a 
declaração constante no Anexo VIII. O referido documento deverá estar fora dos envelopes n.º 1 
(Habilitação), n.º 2 (Proposta Técnica) e nº 03 (Proposta Financeira). 
 
2. DOS ANEXOS 
 
ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO; 
ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA; 
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL; 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO (MODELO)  
ANEXO V - PROCURAÇÃO (MODELO); 
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA 
DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO; 
ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO; 
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 
 
3. DO OBJETO 
 
3.1 - A presente licitação tem como objeto a contratação de “SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO”, 
conforme condições, especificações e quantidades estimadas constantes no ANEXO I - 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO. 
 
3.2 – DO VALOR GLOBAL ESTIMADO - O valor global orçado é de R$ 353.103,22 (trezentos e 
cinquenta e três mil cento e três reais e vinte e dois centavos), com base nos parâmetros dispostos 
no ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO. 
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3.2.1 - Os valores indicados no ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO correspondem à média dos 
preços praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em 
licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela 
competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento 
estabelecidos neste ato convocatório. 
 
3.2.2 - Cada concorrente deverá computar no preço que cotará todos os custos diretos e indiretos, 
inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações 
decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita. 
 
4. DA DATA, HORA E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 
 
4.1 - Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope n.º 01), PROPOSTA 
TÉCNICA (envelope n.º 02) e PROPOSTA FINANCEIRA (envelope n.º 03) deverão ser 
protocolizados no protocolo geral dessa Prefeitura de Rafard/SP, até às 08h30 do dia 12 de 
janeiro de 2018, situada à Praça Independência, nº. 100, bairro Centro, cidade de Rafard, estado de 
São Paulo. 
 
4.2 – A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD não se responsabilizará por documentação e 
proposta que  porventura não cheguem no horário e local determinados no item 1.2 deste Edital. 
 
4.3 – Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade com as 
condições definidas neste Edital. 
 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
5.1 – Poderão participar do certame, empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam às exigências de habilitação. 
 
5.2 - Não poderão participar desta licitação: 
 
5.2.1 - Empresas sob processo de falência; 
 
5.2.2 – Em dissolução ou em liquidação; 
 
5.2.3 – Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Prefeitura do Município 
de Rafard, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93;  
 
5.2.4 – Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades 
da Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei 8.666/93; 
 
5.2.5 - Empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de 
associação; 
 
5.2.6 – Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 
5.2.7 – Estrangeiras que não funcionam no País; 
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5.2.8 – Quaisquer interessadas que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
5.3 – O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 
licitante. 
 
5.4 - Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por 
seus(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s) e comprovado(s). 
 
6. DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
6.1 - Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto à Comissão de 
Licitações por intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o 
credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, 
devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou 
outro documento equivalente. 
 
6.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 
 
6.2.1 - Instrumento público de procuração, com poderes para formular ofertas e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade em vigor; 
 
6.2.2 - Instrumento particular de procuração nos moldes do ANEXO V, com firma reconhecida em 
cartório com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 
em nome do licitante, acompanhado de cópia de seu contrato social (com ramo de atividade 
pertinente ao objeto desta licitação) ou estatuto, e dos documentos de eleição de seus 
administradores,  no caso de Sociedade Anônima; 
 
6.2.3 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de empresa licitante, cópia do 
respectivo estatuto ou contrato social (com ramo de atividade pertinente ao objeto desta 
licitação), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de 
documentos de eleição dos administradores. 
 
6.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante 
no presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas. 
 
6.4  - A licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, 
não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, 
ficará impedido de representar a licitante na sessão pública, ficando mantida toda a documentação 
apresentada. 
 
6.5 - Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada e serão retidos, pela Comissão de Licitações, para oportuna juntada 
no processo administrativo pertinente à presente licitação. 
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7. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
7.1 - Os interessados, no dia, horário e local fixados neste Edital, deverão entregar os envelopes nº 
01 – HABILITAÇÃO, nº 02 - PROPOSTA DE TÉCNICA e nº 03 - PROPOSTA DE PREÇO fechados, 
indevassáveis, com a seguinte identificação na parte externa: 
 
7.1.1 - ENVELOPE nº 01 – HABILITAÇÃO 
 

ENVELOPE Nº. 1 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2017 

HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ 

 

7.1.2 - ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA 
 

ENVELOPE Nº. 2 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2017 

PROPOSTA TÉCNICA 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ 

 
7.1.3 - ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA  FINANCEIRA 
 

ENVELOPE Nº. 3 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2017 

PROPOSTA  FINANCEIRA 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ 

 
7.1.4 - Deverão constar nos Envelopes nº 01, nº 02 e nº 03, os documentos especificados, 
respectivamente, nos subitens 7.2 e 7.3 e 7.4. 
 
7.1.5 - Os envelopes deverão estar fechados, sendo abertos somente em público pela Comissão 
Permanente de Licitação, na data e hora determinada para o certame. 
 
7.2. (DO ENVELOPE Nº 01) – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
7.2.1 - Na fase de habilitação, todas as licitantes, inclusive as microempresas, deverão apresentar 
dentro do envelope nº 01 – habilitação (com os dizeres em sua parte externa conforme item 7.1.1), 
os seguintes documentos: 
 
a) Ato de criação da licitante conforme o caso: 
 
a1) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 
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a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria em 
exercício; 
 
a4) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
7.2.1.1 – Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal nº 8.666/93): 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
do certame; 
 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes 
certidões: 
 
c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, 
relativos a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal; 
 
c2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela 
Procuradoria Geral  do Estado ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo 
representante legal do licitante, sob as penas da lei; 
 
c3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela 
Secretaria Municipal de Finanças; 
 
d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos 
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução 
Administrativa TST nº 1470/2011; 
 

7.2.1.2 – Qualificação Técnica (art.30 da Lei Federal nº 8.666/93): 
 
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, firmado por pessoa jurídica de direito público ou privado 
que comprove que a licitante já prestou ou presta serviço de disponibilização de “SISTEMA 
PEDAGÓGICO DE ENSINO”, compatível com o objeto do presente edital, incluindo o fornecimento 
do material pedagógico para os alunos e professores e o suporte pedagógico continuado para  
Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 
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a.1) Os atestados deverão estar necessariamente em nome da licitante e indicar quantidades 
suficientes para que, juntos, representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) da quantidade de 
alunos indicada no Anexo I deste edital.  
 
b) Declaração expressa, lavrada em papel timbrado da empresa licitante, datada e firmada por 
representante legalmente constituído, que a licitante garantirá o conjunto da qualidade dos 
materiais e serviços ofertados, bem como que o material ofertado é idêntico ao fornecido em 
escolas e franquias da rede privada de ensino. 
 
7.2.1.3 – Qualificação Econômica Financeira (art. 31 da lei nº 8.666/93): 
 
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor de sua sede da pessoa jurídica. No caso 
de não indicação da vigência na respectiva certidão, será considerada aquela expedida há até 180 
(cento e oitenta) dias da data da abertura da licitação; 
 
a1) Será permitida a participação de empresas em recuperação judicial, nos termos da Súmula 50 
do Tribunal de  Contas do Estado de São Paulo, mediante  apresentação de certidão de  concessão 
de recuperação judicial. Caso a empresa em Recuperação Judicial apresente certidão positiva, se 
faz necessário que a interessada demonstre seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo 
competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, 
pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico financeiras estabelecidos no 
edital. 
 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, mencionando 
expressamente, em cada balanço, o número do livro Diário e das folhas em que se encontra 
transcrito e o número de autenticação do livro na Junta Comercial ou Cartório Competente, de 
modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 
3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 
 
b1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente 
publicados na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações; 
 
b2) Se a licitante tiver sido constituída há menos de 1 (um) ano, ou seja constituída no presente 
exercício (2017), a documentação referida nas alíneas “b” e “b1” destes subitens deverão ser 
substituída pela demonstração contábil relativa ao período de funcionamento. 
 
b3) A licitante sujeita a Escrituração Contábil Digital (ECD) deverá apresentar os documentos 
emitido pelo SPED, sendo admitido a apresentação do respectivo recibo de entrega na JUCESP 
quando ainda indisponível o Termo de Autenticação do Livro de Escrituração Contábil Digital (ECD). 
 
c) Comprovação da prestação da garantia de participação no valor de R$ 3.531,03 (três mil 
quinhentos e trinta e um reais e três centavos), equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado 
para contratação, nos termos do artigo 31, inciso III, em uma das modalidades e critérios previstas 
no "caput" e § 1º do artigo 56, ambos da Lei da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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c1)  Caso a licitante opte pela prestação da garantia em dinheiro, deverá depositar o valor em 
referência acima indicado, na alínea c, no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0298 – Capivari, 
Conta Corrente nº. 006.200.31-0, procedendo a juntada do comprovante com a autenticação aos 
documentos constantes do Envelope nº. 01 – Habilitação. 
 
c2) Independentemente da modalidade de garantia escolhida pelo licitante, o respectivo 
comprovante deverá ser juntado ao Envelope nº. 01 – Habilitação, para que se proceda a adequada 
comprovação do atendimento a este requisito. 
 
d) Comprovação de que possui capital social ou patrimônio líquido mínimo registrado e 
integralizado no valor de 10% (dez por cento) para a presente licitação, equivalente a R$ 35.310,32 
(trinta e cinco mil trezentos e dez reais e trinta e dois centavos) mediante certidão expedida ou 
contrato social registrado, do qual conste o capital social vigente. 
 
7.2.1.4 – Outras declarações: 
 
a) Declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, Lei nº 9.854/99 e no Decreto nº 4.358/2002, de que não emprega menor de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos) – Anexo III; 
 
b) Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, assinada por quem de direito, 
devendo o subscritor estar devidamente identificado e a declaração estar redigida conforme os 
parâmetros explicitados no Anexo IV deste Edital; 
 
c) Declaração da licitante de que concorda com os termos do presente edital na forma do ANEXO 
VI. 
 
7.2.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123, art. 43, caput) 
 
7.2.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123, art. 43, § 
1º); 
 
7.2.2.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.2.2.1, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
 
7.2.3 - Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, 
autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do 
original para que seja autenticado por um dos membros da Comissão Permanente de Licitações no 
ato de sua apresentação. 
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7.2.4 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitações diligenciará efetuando consulta na 
Internet junto aos sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos 
obtidos por este meio eletrônico. 
 
7.2.5 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este 
prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade 
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua expedição. 
 
7.2.6 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 
 
7.2.7 - A aceitação dos documentos obtidos via Internet, ficará condicionada à confirmação de sua 
validade, também por esse meio, pela Comissão de Licitações. 
 
7.2.8 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, 
preferencialmente, com o número do CNPJ e endereço respectivo. 
 
7.2.9 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
7.2.10 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de 
tal forma que não possam ser entendidos. 
 
7.2.11 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
 
7.2.12 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 
licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os 
estabelecimentos, disposta no item 7.2. 
 
7.2.13 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão 
acarretará a inabilitação do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal 
das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 7.2.2 e 
seguintes deste edital. 
 
7.2.14 – A Comissão de Licitações diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos sites dos 
órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio 
eletrônico. 
 
7.2.15 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do 
cumprimento de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de 
diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei 8.666/93). 
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7.3 - (DA PROPOSTA TÉCNICA - ENVELOPE Nº 02) deverá conter em seu interior:  
 
7.3.1 - Amostras dos materiais pedagógicos completos de cada módulo, conforme as especificações 
deste Edital, incluindo os cadernos dos alunos, os manuais de orientação dos professores e todo o 
material complementar a ser ofertado, bem como descrição de todos os serviços mencionados, que 
deverão ser idênticos àqueles fornecidos pela licitante em escolas e franquias da rede privada de 
ensino.  
 
7.3.2 - O material será analisado pela COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA 
TÉCNICA DA LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, designada 
especificamente para este fim, conforme a portaria nº. 144/2017, de 09 de novembro de 2017, a 
qual considerará em sua análise, os elementos pontuados em conformidade com parâmetros e 
requisitos pedagógicos, indicados no Anexo I.  
 
7.3.3 - A Comissão Permanente de Licitações fará a abertura dos envelopes apresentados pelas 
licitantes e, juntamente com a Comissão Temporária mencionada no item 7.3.2, verificará, em 
caráter preliminar, a realização da apresentação das amostras compreendendo o material referente 
aos níveis de ensino mencionados na TABELA I – SEGMENTAÇÃO POR NÍVEL DE ENSINO, constante 
no ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO. 
 
7.3.4 - Serão desclassificadas as propostas técnicas que:  
 
a) Não atendam às exigências constantes neste instrumento convocatório, em especial com relação 
a apresentação de amostras de material.  
 
b) Não atingir pontuação igual ou superior a 70% da máxima pontuação técnica possível de cada 
lote; 
 
c) Apresentem valor global superior a estimativa de preços constantes do ANEXO I – 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO. 

7.4 - (DA PROPOSTA FINANCEIRA- ENVELOPE Nº 03) 

 
7.4.1 – Acompanha este ato convocatório, o ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE 
PROPOSTA, que servirá de modelo para a licitante preencher em papel timbrado da empresa e 
inserirá em envelope fechado, que deverá enunciar externamente os dizeres estipulados no item 
7.1.2. 
 
7.4.2 - O Envelope nº 02 deverá conter a proposta em 01 via, em português, conforme Anexo I, com 
os seguintes elementos: 
 
a) Nome da empresa, endereço completo e CNPJ/MF. 
 
b) Número desta Concorrência Pública; 
 
c) Demonstração dos preços unitários e total por item e valor global da proposta, em conformidade 
com o modelo constante do Anexo II que integra o presente edital. 
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d) Os preços deverão ser cotados em reais. 
 
e) A validade da proposta de preço será de 60 (sessenta) dias a contar do último dia previsto para 
entrega do envelope “Proposta Financeira”. 
 
f) Indicação do representante legal investido de poderes para firmar o termo de contrato. 
 
g) Data, assinatura e identificação do representante legal. 
 
7.5 - Cada concorrente deverá computar, no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, 
inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações 
decorrentes das legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita. 
 
8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES (01, 02 e 03) 
 
8.1 – Abertura dos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
8.1.1 - A abertura dos envelopes de habilitação ocorrerá às 09h00 do dia 12 de janeiro de 2018, na 
presença dos licitantes ou seus representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem 
assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação iniciará os trabalhos, examinando os envelopes 
“Documentação de Habilitação”, “Proposta Técnica” e “Proposta de Preços”, os quais serão 
rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus representantes credenciados, procedendo a 
seguir a abertura do envelope n.º 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
 
8.1.2 - Os documentos contidos nos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – serão 
examinados e rubricados pelos membros da Comissão, bem como pelas proponentes ou seus 
representantes credenciados. 
 
8.1.3 - Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será 
suspensa, designando-se o dia para a divulgação do resultado, o qual será publicado na Imprensa 
Oficial, para conhecimento de todos participantes. 
 
8.1.4 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia 
das licitantes ao direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes de proposta às 
licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão permanecer 
como assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases subsequentes. 
 
8.1.5 - Os envelopes nº 02 – PROPOSTA DE TÉCNICA e nº 03 – PROPOSTA DE PREÇO – das 
proponentes inabilitadas ficarão à disposição dos licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, após a 
publicação na Imprensa Oficial, junto à Comissão Permanente de Licitação, os quais serão 
devolvidos mediante recibo. 
 
8.1.6 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao 
respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, como fatores e critérios estabelecidos neste ato 
convocatório. 
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8.2 - Abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA 
 
8.2.1 - Os envelopes nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA – das proponentes habilitadas serão abertos em 
momento subsequente à habilitação no mesmo local de abertura dos envelopes nº 01 - 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – pela Comissão Permanente de Licitação, desde que haja 
renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de recursos de que trata o artigo 109, 
inciso I, alínea “a” da Lei nº 8.666/93. Havendo interposição de recurso, a nova data de abertura 
dos envelopes nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA – será comunicada às proponentes por meio de 
publicação na Imprensa Oficial após julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo sem 
interposição. 
 
8.2.2 - As propostas contidas nos envelopes nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA – serão examinadas e 
rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas proponentes ou 
seus representantes presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços. 
 
8.2.2.1 – Dando prosseguimento ao julgamento, a Comissão irá CLASSIFICÁ-LAS ou DESCLASSIFICÁ-
LAS, segundo o disposto no item 7.3.4, deste instrumento, julgando-as de acordo com o estipulado 
neste Edital, com adoção dos mesmos critérios do ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO deste 
instrumento de convocação; 
 
8.2.3 - Ocorrendo à suspensão da reunião para julgamento e a mesma não podendo ser realizada 
no dia, será publicada na Imprensa Oficial a data da divulgação do resultado da avaliação da 
proposta técnica. 
 
8.3 - Abertura dos envelopes nº 03 – PROPOSTA FINANCEIRA 
 
8.3.1 - Os envelopes nº 03 – PROPOSTA FINANCEIRA– das proponentes habilitadas e classificadas na 
fase de classificação das propostas técnicas, serão abertos em momento subsequente a proposta 
técnica no mesmo local de abertura dos envelopes nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – 
pela Comissão Permanente de Licitação, desde que haja renúncia expressa de todos os 
proponentes de interposição de recursos de que trata o artigo 109, inciso I, alínea “a” da Lei nº 
8.666/93. Havendo interposição de recurso, a nova data de abertura dos envelopes nº 03 – 
PROPOSTA FINANCEIRA– será comunicada às proponentes por meio de publicação na Imprensa 
Oficial após julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo sem interposição. 
 
8.3.2 - As propostas contidas nos envelopes nº 03 – PROPOSTA FINANCEIRA – serão examinadas e 
rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas proponentes ou 
seus representantes presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços. 
 
8.3.3 - Ocorrendo à suspensão da reunião para julgamento e a mesma não podendo ser realizada 
no dia, será publicada na Imprensa Oficial a data da divulgação do resultado pela Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
8.4 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a 
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação ou 
desclassificação. 
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9 - CRITÉRIO PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E FINANCEIRA 
 
9.1 - Para a análise e julgamento da “Proposta Técnica” serão considerados os critérios de avaliação 
e pontuação descritos no Anexo I deste edital.  
 
9.2 - O julgamento da “Proposta Técnica” será efetuado da seguinte forma: 
 
9.2.1 - O índice técnico (IT) será obtido mediante divisão da Pontuação Técnica de cada proposta 
pela pontuação da proposta que obteve a maior pontuação (MPT) conforme a seguinte fórmula, 
utilizando-se duas casas decimais e desprezando-se a fração remanescente:  

 
IT = PT/MPT 

 
Onde: 
IT = Índice Técnica 
PT = Pontuação Técnica da Licitantes; 
MPT = Maior Pontuação Técnica 

 
9.3 - O Julgamento da "Proposta de Preço" será efetuado da seguinte forma: 
 
9.3.1 - A Comissão de Licitação analisará as "Propostas Financeiras” dos licitantes que tiverem suas 
"Propostas Técnicas" classificadas em conformidade com o Edital. Como resultado deste 
julgamento será atribuído um índice de Preços (IP), conforme definido abaixo: 
 
9.3.2 - O índice de preço (IP) será calculado dividindo-se o menor preço apresentado, pelo preço de 
cada proposta analisada, e obtido mediante a seguinte fórmula, utilizando-se duas casas decimais e 
desprezando-se a fração remanescente:  

 
IP = MPP/P 

 
Onde: 
IP = índice de preços da licitante; 
MPP = menor preço proposto; 
P = preço da proposta pela licitante 
 
9.3.3 - A avaliação final de técnica e preço de cada proposta será obtida mediante a aplicação da 
seguinte Fórmula, utilizando-se duas casas decimais e desprezando-se a fração remanescente:  
 

A = (IT x 7) + (IP x 3), onde: 
 

A = Avaliação;  
IT = Índice Técnico;  
IP = Índice de Preço.  
 
9.3.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrerá, por sorteio em ato 
público, a ser comunicado às proponentes com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, na 
forma do §2º, do art. 45, da Lei Nº 8.666/93;  
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9.3.5 - Atendidas as condições de julgamento, o objeto desta licitação será adjudicado a empresa 
considerada vencedora, que obtiver a maior avaliação final. 
 
10 - DOS RECURSOS 
 
10.1 - Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos previstos no 
artigo 109, da Lei nº 8.666/93, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante petição 
devidamente instruída, subscrita pelo representante da recorrente, constituído na forma prevista 
no ITEM 6 - DO REPRESENTANTE LEGAL, deste Edital. 
 
10.2 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Prefeitura do Município de Rafard, 
por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-los subir devidamente informados. 
 
10.3 - Os recursos deverão ser protocolizados no protocolo geral da Prefeitura do Município de 
Rafard, na Praça Independência, nº. 100, bairro Centro, cidade de Rafard/SP, de segunda a sexta-
feira, no horário das 08h00 às 16h00, não sendo aceitos recursos interpostos fora do prazo. 
 
11 - DA FISCALIZAÇÃO 
 
11.1 - Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados por servidores da Prefeitura do 
Município de Rafard, devidamente designados para este fim, com autoridade para exercer em 
nome da Prefeitura toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização. 
 
11.2 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos 
serviços e materiais julgados deficientes ou não conformes com as especificações definidas no 
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, cabendo à licitante vencedora providenciar a troca dos 
mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de 
execução dos serviços. 
 
12 - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
12.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente da Prefeitura, a empresa licitante 
vencedora do certame será convocada oficialmente para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a 
contar da data do recebimento da convocação, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à 
contratação, conforme preceitua o artigo 64 da Lei nº 8.666/93. 
 
12.2 - Conforme estabelece o parágrafo segundo do art. 64 da Lei nº 8.666/93, se a licitante 
vencedora recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será convocado outro licitante, 
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo 
da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
 
12.3 – Por ocasião da formalização do contrato, a empresa adjudicatária deverá apresentar as 
certidões de regularidade de débito perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a 
Fazenda Nacional (Receita Federal) se estas estiverem com os prazos de validade vencidos, 
podendo esta Administração verificar a situação por meio eletrônico hábil de informações, 
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 
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obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
12.4 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar os documentos que trata o item 12.3 ou se recusar a assinar o contrato, serão 
convocados, pela ordem de classificação das propostas, os demais licitantes classificados, com 
vistas à celebração da contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções ao licitante faltante. 
 
12.5 - Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de 
regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, 
previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da Administração, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
 
12.5.1 - Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, facultar-se-á à Administração: 
 
a) a retomada, em sessão pública, dos procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o 
exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e 
empresas de  pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem 9.9.1 (LC nº 123, art. 43, § 2º); 
 
b) a revogação da licitação. 
 
12.6 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, 
compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e 
qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, 
algum documento perder a validade. 
 
12.7 - A Administração poderá obrigar a Contratada a corrigir ou substituir, às suas expensas, no 
todo ou em parte, o objeto do contrato, se verificar incorreções relacionados à quantidade e 
qualidade dos produtos contratados. 
 
12.8 – EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - Os preços ofertados permanecerão fixos e 
irreajustáveis pelo período de 12 meses, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 (e suas alterações), que 
deverá ser comprovado pela Contratada e aprovado pela Contratante. 
 
12.9 - O equilíbrio de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Administração a partir 
de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação 
comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do 
requerimento. 
 
12.10 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, de acordo com o disposto no art. 65, § 1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
12.11 – A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 
da Lei Federal nº 8.666/93. 



15 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
CNPJ (MF) 44.723.757/0001-89 

Praça Independência, 100 
CEP 13370-000 RAFARD-SP 

          TELEFONE: (19) 3496 7520 
                     FAX: (19) 3496 7539 

 

 

 
12.12 – A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei 
Federal nº 8.666/93). 
 
13 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
13.1 - O pagamento devido ao licitante vencedor será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da 
apresentação e recebimento da nota fiscal/fatura pelo departamento requisitante, de acordo 
com as quantidades solicitadas e especificações do edital desta licitação, que será realizado na 
forma do art. 73, inciso II da Lei n.º 8.666/93. 
 
13.2 - O pagamento será feito através de crédito em conta bancária a ser indicada pela Contratada 
na respectiva nota fiscal. 
  
13.3 - Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos 
preços propostos. 
 
13.4 - Nenhum pagamento será efetuado, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
13.5 - Correrão por conta da detentora da ata todas as despesas de seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes da entrega dos produtos. 
 
14 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
14.1 -  Fornecer os produtos, e prestar os serviços complementares de acordo com as exigências do 
Edital e seu Anexo I;  
 
14.2 - Obedecer aos prazos de fornecimento estipulados e cumprir todas as exigências do edital e 
deste instrumento;  
 
14.3 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 
 
14.4 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os 
itens fornecidos e os serviços prestados; 
 
14.5 - Comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 
interferir no fornecimento dos produtos; 
 
14.6 - Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e 
comunicações formais; 
 
14.7 - Arcar com todos os custos de reentrega no caso em que os itens não atendam as condições 
do Edital; 
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15 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
15.1 - Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta entrega dos 
produtos; 
 
15.2 - Comunicar à Contratada, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, as 
necessidades supervenientes porventura ocorridas visando o perfeito cumprimento do objeto.  
 
15.3 - Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 
 
15.4 - Aplicar à Contratada as penalidades, quando for o caso; 
 
15.5 - Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 
execução do objeto; 
 
15.6 - Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor 
competente;  
 
15.7 - Notificar à CONTRATADA, por escrito, quando da aplicação de qualquer sanção; 
 
15.8. - Garantir à CONTRATADA o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem 
exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção. 
 
16 - DAS PENALIDADES 
 
16.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades: 
 
a) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 
 
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93. 
 
16.2 - O atraso injustificado na execução do serviço, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do 
artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da 
obrigação não cumprida na seguinte proporção: 
 
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e 
 
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia. 

 
16.3 - Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 7.2.2.1 deste edital, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 1% (um 
por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão 
temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, 
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conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93; (LC nº 123, art. 43, § 2º). 
 
16.4 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A 
penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das 
demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 
 
16.5 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da intimação do interessado. (§ 6º, art. 109) 
 
16.6 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da 
data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
16.7 – Pelo descumprimento do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á às penalidades previstas nos 
arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, adiante especificadas, que serão aplicadas pela Prefeitura 
do Município de Rafard, e só serão dispensadas nas hipóteses de comprovação anexada aos autos 
pela Contratada da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento das condições ajustadas 
ou de manifestação da unidade requisitante informando que o ocorrido derivou de fatos 
imputáveis à Administração: 
 
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço; 
 
b) multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses 
de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 
Prefeitura do Município de Rafard por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução 
irregular, atrasos ou de inexecuções de que resulte prejuízo para o serviço; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a 
inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 
 
16.8 – As penalidades estabelecidas no item 16.7 e suas alíneas poderão ser aplicadas de forma 
isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais 
créditos que tenha em face da Contratante (Artigo 87, § 1º da Lei Federal 8.666/93). 
 
17 - DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
 
17.1 - Após a divulgação do resultado de julgamento final das propostas e decorrido o prazo 
recursal previsto em lei, a presente licitação será adjudicada à empresa vencedora do certame, 
após homologação pela autoridade competente. 
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18 - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
18.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão à conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 
 

 
02  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
02.58.01 ENSINO INFANTIL 
12.365.3230.2230 EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE 
 
FONTE DE RECURSO 1  
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
 
FONTE DE RECURSO 5  
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
 

 
02  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
02.58.01 ENSINO INFANTIL 
12.365.3261.2524 EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 
 
FONTE DE RECURSO 1  
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
 
FONTE DE RECURSO 5  
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 
 

 
02  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
02.58.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.3232.2323 RAFARD ENSINO FUNDAMENTAL 
 
FONTE DE RECURSO 1  
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
 
FONTE DE RECURSO 5  
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 
 

 
19 - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
19.1 - O objeto da presente licitação, deverá ser executado de acordo com as especificações e 
condições estabelecidas no ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO. 
 
19.2 - Os serviços serão recebidos conforme a seguir: 
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a) provisoriamente: pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado; 
 
b) definitivamente: por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria 
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
19.3 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Prefeitura poderá: 
 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição 
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
c) aplicação das penalidades do item 16 do edital. 
 
20 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
20.1 - As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas dentro dos 
limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão 
exceder tal limite nos termos do parágrafo segundo, inciso II do mesmo artigo. 
 
21 - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
21.1 - A licitante vencedora prestará garantia do futuro contrato a ser celebrado, em valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, que lhe será devolvida após o término 
da vigência contratual, mediante solicitação por escrito, descontado, se for o caso, o valor das 
multas porventura aplicadas e ainda não-pagas pela contratada. 
 
21.2 - Caberá à licitante vencedora optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
 
b) Seguro-Garantia; 
 
c) Fiança Bancária; 
 
21.3 - A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 
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22 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
 
22.1 - A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado de acordo com a legislação vigente. 
 
22.2 - Os preços contratados serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses ou período que 
vier a ser determinado pelo Governo Federal, após solicitação por regime escrito da CONTRATADA, 
observando-se o índice IGP-M acumulado, da Fundação Getúlio Vargas;  
 
23 - DAS INFORMAÇÕES 
 
23.1 - O Setor de Licitações prestará os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos 
interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 16h00, 
no Paço Municipal, ou pelo telefone (19) 3496-7520. 
 
23.2 - As respostas a eventuais dúvidas ou questionamentos serão encaminhadas ao(s) 
interessado(s) que os realizaram, sendo também disponibilizadas no site da Prefeitura do Município 
de Rafard, na mesma área utilizada para a realização do download do edital, para que os outros 
interessados tomem ciência de seu conteúdo. 
 
23.3 - Fica desde já estabelecido que será ônus do(s) interessado(s) no certame, a necessidade de 
realizar(em) o acompanhamento dos questionamentos e das respostas dadas pela administração, 
em conformidade com o disposto nos itens 23.1 e 23.2. e até a data da realização da abertura da 
sessão de licitação. 
 

24 - DA RESCISÃO 
 
24.1 - O futuro contrato resultante desta licitação poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 
nos arts. 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem 
prejuízo das sanções previstas nessa lei e neste Edital. 
 
24.2 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, 
assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 
 
25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
25.1 - As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital. 
 
25.2 - Fica assegurado à autoridade superior da Prefeitura, no interesse da Administração, o direito 
de adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada. 
 
25.3 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. 
 
25.4 - O resultado desta licitação, bem como todo ato que seja necessário dar publicidade, deverá 
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ser publicado no Diário Oficial do Estado. 
 
25.5 - A Comissão Permanente de Licitação deverá anular o certame quando constatado vício 
insanável. 
 
25.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. A 
Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou resultado do processo licitatório. 
 
25.7 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
25.8 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
25.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Prefeitura. Considerar-se-ão dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
 
25.10 - O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta durante a realização da sessão pública da licitação. 
 
25.11 - Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, 
sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
25.12 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação 
para contratação ou pedido de prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos 
compromissos assumidos neste certame. 
 
25.13 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado à Comissão Permanente de Licitação, por 
mensagem eletrônica para licitacao@rafard.sp.gov.br, sendo que, na hipótese de dúvidas de 
natureza técnica, o encaminhamento deverá se dar mediante protocolo a ser realizado na sede da 
Prefeitura do Município de Rafard, localizada na Praça Independência, nº. 100, bairro Centro, 
cidade de Rafard, estado de São Paulo, C.E.P. 13.370-000, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 
16h00. 
 
25.14 - A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação. 
 
25.15 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a 
matéria. 
 
25.16 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 03 (três) dias úteis. 
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25.17 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital desta licitação perante a administração, 
o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação desta concorrência, no referente as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 
hipótese em que sua comunicação não terá efeito de recurso. 
 
25.18 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
25.19 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão baixa-la 
no site http://www.rafard.sp.gov.br/. 
 
26 - DO FORO 
 
26.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Capivari para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígio oriundo 
da execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 
 
 
 

Rafard, 23 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANIELA CORDEIRO 
Diretora Municipal de Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 

ILSON DONIZETE MAIA 
Prefeito Municipal 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2017 
 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 
OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação 
de “SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO”, incluindo o fornecimento do respectivo material para os 
alunos da Educação Infantil (2, 3, 4 e 5 anos) totalizando 370 (trezentos e setenta) alunos e Ensino 
Fundamental I (1º ao 5º ano) totalizando 694 (seiscentos e noventa e quatro) alunos, o material de 
apoio e a capacitação dos docentes da Rede Municipal de Educação, conforme especificações 
abaixo descritas. 
 
Será desclassificada a proposta cujo valor global supere os valores constantes na tabela abaixo, 
intitulada “Estimativa de Preços”, que será adotada, para todos os fins, como limite para 
aceitabilidade de preços pela Administração. 
 
A entrega dos materiais didáticos deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias úteis, a contar do 
recebimento do pedido de compras a ser emitido pela Administração Municipal através de seus 
órgãos competentes. Segue tabela de quantidades de alunos por segmentos: 
 
TABELA I – SEGMENTAÇÃO POR NÍVEL DE ENSINO 
 

SEGMENTO Nº DE ALUNOS MATERIAL 

Maternal I (2 anos) -  Educação Infantil  60 Regular 

Maternal II (3 anos) -  Educação Infantil  60 Regular 

Pré I (4 anos) -  Educação Infantil 135 Regular 

Pré II (5 anos) -  Educação Infantil 115 Regular 

1º Ano – Ensino Fundamental I 113 Regular 

2º Ano – Ensino Fundamental I 138 Regular 

3º Ano – Ensino Fundamental I 144 Regular 

4º Ano – Ensino Fundamental I 155 Regular 

5º Ano – Ensino Fundamental I 144 Regular 

TOTAL DE ALUNOS  1.064  
 
TABELA II - ESTIMATIVA DE PREÇOS: 
 

ITEM UN. QTDE. DESCRIÇÃO 
VL. MÉDIO 

UNIT. 
VL. MÉDIO 

TOTAL 

1 AL/AN* 60 
Maternal I (2 anos) - Educação 
Infantil  

R$ 183,16 R$ 10.989,60 

2 AL/AN* 60 
Maternal II (3 anos) - Educação 
Infantil  

R$ 268,34 R$ 16.100,40 

3 AL/AN* 135 Pré I (4 anos) -  Educação Infantil R$ 268,34 R$ 36.225,90 

4 AL/AN* 115 Pré II (5 anos) -  Educação Infantil R$ 268,34 R$ 30.859,10 

5 AL/AN* 113 1º Ano – Ensino Fundamental I R$ 351,58 R$ 39.728,54 

6 AL/AN* 138 2º Ano – Ensino Fundamental I R$ 377,28 R$ 52.064,64 

7 AL/AN* 144 3º Ano – Ensino Fundamental I R$ 377,28 R$ 54.328,32 

8 AL/AN* 155 4º Ano – Ensino Fundamental I R$ 377,28 R$ 58.478,40   
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9 AL/AN* 144 5º Ano – Ensino Fundamental I R$ 377,28 R$ 54.328,32 

TOTAL MÉDIO GERAL R$ 353.103,22 
 
O objeto deverá ter as seguintes características principais:  
 
SISTEMA DE ENSINO:  
 
O Sistema de Ensino a ser implantado no município de Rafard deverá estar em consonância com as 
normas oficiais e regulamentares relacionadas à Educação Básica, com atendimento às normas 
constantes do Regimento Interno das Escolas Municipais, e, em especial, às Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Deverão ainda estar resguardados quanto aos direitos autorais e registrados 
nos órgãos e entidades competentes.  
 
ASSESSORIA PEDAGÓGICA: 
 
A Assessoria Pedagógica deverá ter o acompanhamento dos professores preferencialmente pelos 
próprios autores do material didático-pedagógico ou por outros profissionais devidamente 
qualificados, orientando-os na utilização do material didático a ser disponibilizado, e que será 
realizado por meio de visitas regulares a serem previamente agendadas junto à Diretoria Municipal 
de Educação, além de realização de oficinas de atualização com professores e coordenadores, 
reuniões com pais de aluno e orientação sobre desenvolvimento geral da escola. A assessoria 
deverá também, ser disponibilizada no site na internet, com o objetivo de fornecer notícias e 
suporte pedagógico ao trabalho dos diretores, coordenadores e professores. 
 
A prestação dos serviços deverá obedecer aos seguintes critérios:  
 
a) Assessoria Pedagógica Corpo docente, Equipe Técnica e Gestores 
 
a.1) A Contratada, deverá orientar e assessorar a Diretoria Municipal de Educação através de uma 
equipe composta de preferência pelos autores do material e pedagogos, com o objetivo de orientar 
e dar sugestões para o planejamento anual e diário das escolas nas seguintes atividades: aulas, 
avaliações, elaboração de projetos, reunião de pais, integração entre segmentos, planejamento, 
atividades extraclasse. Essa assessoria deverá previamente ser agendada, e deverá ocorrer:  
 
- Na implantação do Sistema de Ensino e a utilização do material didático – deverá ser conduzida a 
implantação do Sistema de Ensino preferencialmente pelos autores do Material, Pedagogos e 
Assessores.  
 
- Durante o curso do Ano Letivo – acompanhamento do trabalho e estudo de diferentes temas 
levantados pela equipe técnica das escolas. Os encontros deverão ser bimestrais durante o ano 
letivo, computando no mínimo 8 (oito) visitas anuais totalizando 48 (quarenta e oito) horas, ou 
quando solicitado, em outros momentos de acordo com a necessidade da Diretoria Municipal de 
Educação.  
 
- Capacitação para o Corpo Docente e Equipe Técnica na utilização dos recursos tecnológicos 
disponibilizados pelo Sistema de Ensino (uso do site, recursos multimídia, comunicação, dentre 
outros temas convencionados entre as partes).  
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b) Plantão Permanente para Esclarecimento e Encaminhamento de Dúvidas, Críticas e Sugestões 
 
b.1) Assessoria permanente para sanar dúvidas dos professores em relação à atualização dos 
materiais didáticos. Deverão ser utilizados como meios de comunicação os contatos via telefone, o 
e-mail, e a videoconferência, ou outro meio convencionado entre as partes respondendo 
rapidamente. 
 
c) Elaboração de Calendário Escolar 
 
c.1) A Empresa Contratada deverá auxiliar a Diretoria Municipal de Educação na elaboração do 
Calendário Escolar do respectivo Ano Letivo, levando em consideração não só os eventos próprios, 
como também datas de entrega do material didático e avaliações, etc. 

 
MATERIAL DIDÁTICO: 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
O Caderno do Aluno deverá apresentar integração entre as disciplinas, por meio dos seguintes eixos 
temáticos: Leitura e Escrita, Matemática, Natureza e Sociedade, Movimento, Artes Visuais, Música 
e Culinária. Os conteúdos deverão apresentar uma visão multidisciplinar, seguindo o Referencial 
Curricular do MEC;  
 
Os temas propostos deverão estimular, a criatividade e a vontade de aprender por possibilitarem 
ao aluno o contato com: pintores, compositores clássicos, grupos musicais regionais, orquestras, e 
amostras de antigas civilizações, etc. O material deverá trabalhar com aprendizagem ativa, em que 
o aluno utiliza todo o componente sensório-motor, assim como com a leitura de imagens e obras 
de arte representadas por fotos de alta resolução; 
 
O material dos alunos deverá apresentar propostas de experiências que desenvolvam a capacidade 
de entendimento e observação do ambiente, assim como incluir, em cada volume, a leitura de um 
livro cuja história se relacione com o tema central.  

 
ENSINO FUNDAMENTAL I  

 
O Caderno Regular do Aluno incluirá as aulas de Português, Matemática, Ciências, História e 
Geografia. 
 
O desenvolvimento de cada aula deverá ter a seguinte sequência: texto teórico; conjunto de 
exercícios para resolução em sala sob a mediação e supervisão do professor; tarefas com exercícios 
relativos aos assuntos vistos em sala de aula; atividades complementares a serem proporcionadas a 
critério do professor; 
 
As aulas deverão ser interdisciplinares, elaboradas na conformidade com o que dispõe a LDB – Lei 
de Diretrizes e Base e os Parâmetros Curriculares Nacionais, e conter contextualização, 
interdicisplinaridade e temas transversais. O material deverá trabalhar a formação plena do aluno 
por meio do desenvolvimento do senso crítico, da percepção do contexto local e universal, respeito 
ao meio ambiente, desenvolvimento da capacidade de transformar a informação em conhecimento 
para a comunidade dos estudos. Deverá ser explorado trabalho intenso com textos de autores 
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consagrados da literatura nacional e universal, em todas as disciplinas; bem como a leitura de 
imagens.  
 
MATERIAL DO PROFESSOR:  
 
O Manual do Professor deverá apresentar orientações gerais sobre a rotina escolar, biblioteca de 
classe, materiais utilizados em aula, organização do espaço físico da sala de aula, papel do professor 
de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, objetivo e encaminhamento de cada aula, textos de 
atualização pedagógica e cientifica para o professor, sugestões de atividades complementares e 
extraclasses. 
 
PROPOSTA TÉCNICA 
 
A proposta técnica consistirá de amostras dos materiais pedagógicos completos de cada módulo, 
conforme as especificações deste Edital, incluindo os cadernos dos alunos, os manuais de 
orientação dos professores e todo o material complementar a ser ofertado, bem como a descrição 
de todos os serviços mencionados neste termo, que deverão ser idênticos àqueles fornecidos pela 
licitante em escolas e franquias da rede privada de ensino. 
 
O material será analisado pela COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA 
TÉCNICA DA LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO designada 
especificamente para este fim, conforme a portaria nº. 144/2017, de 09 de novembro de 2017, que 
considerará na sua análise os seguintes elementos, pontuados de acordo com sua conformidade 
aos parâmetros e requisitos pedagógicos: 

 
Material Didático  
Educação Infantil  

(Maternal I e II e Pré I e II) 

Conceitos – Pontuação 

Critério de avaliação 
Bom 

30 pontos 
Regular 

15 pontos 
Insatisfatório 

05 pontos 
Ausente 
0 pontos 

1.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta conteúdos e 
conceitos pedagógicos de acordo 
com os Referenciais Curriculares 
Nacionais para Educação Infantil, no 
que se refere as áreas Linguagem, 
Matemática, Natureza e Sociedade e 
Movimento. 

    

2.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno e Professor apresenta um 
projeto gráfico adequado, para os 
alunos e professores, com visual 
atraente, que disponha de espaço 
para a criança expressar-se por meio 
de diferentes linguagens de acordo 
com a faixa etária. 

    

3.  
O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta conteúdos e 
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sequências didáticas objetivas e 
diversificadas que possibilita 
desenvolver um trabalho 
interdisciplinar. 

4.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta condições para 
trabalhar reconhecimento, 
expressão e autocontrole 
progressivo da criança em relação às 
suas necessidades, o 
reconhecimento de suas 
singularidades próprias, desejos e 
sentimentos de acordo com a faixa 
etária. 

    

5.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta atividades que 
oportuniza à criança tomar 
consciência do próprio corpo e de 
sua lateralidade, a situar-se no 
espaço e no tempo, adquirindo 
habilidade e coordenação nos gestos 
e movimentos de acordo com a faixa 
etária.  

    

6.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta programação visual 
e diagramação adequada, qualidade 
gráfica, imagens e ilustrações 
adequadas às necessidades dos 
educados de acordo com a faixa 
etária. 

    

7.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta espaço adequado 
para o desenvolvimento e 
exploração das atividades de acordo 
com a faixa etária. 

    

8.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta letras, imagens 
e/ou ilustrações, em tamanhos, 
formas, estilos e cores adequadas 
acordo com a faixa etária.  

    

9.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno oportuniza à criança expressar 
de formas variadas, ideias e 
sentimentos, por meio do desenho, 
da oralidade, da dramatização, da 
escrita e de outros meios, visando 
que a criança desenvolva linguagem 
própria, com autonomia e 
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vocabulário rico.  

10.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta atividades que 
permitem ao aluno a construção de 
uma imagem positiva de si, 
permitindo a construção de vínculos 
afetivos e ampliando as 
possibilidades de comunicação e 
interação social de acordo com a 
faixa etária.  

    

11.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta clareza de 
linguagem e de imagens de acordo 
com a faixa etária da criança, 
material limpo sem excessos que 
possa prejudicar a visualização do 
aluno. 

    

12.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta entre outros 
aspectos: o respeito às 
características dos colegas 
relacionadas a peso, estatura, 
gênero, etnia, religião de acordo 
com a faixa etária. 

    

13.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta proposta de 
aprendizagem que considera a 
linguagem como fundamental para 
organização do pensamento de 
acordo com a faixa etária. 

    

14.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta proposta que 
antecede e encaminha o processo 
de desenvolvimento cognitivo de 
acordo com a faixa etária.  

    

15.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno permite que o aluno possa 
utilizar códigos gramaticais 
específicos de cada linguagem, suas 
diversas maneiras de composição e 
contextualização no tempo e no 
espaço de acordo com a faixa etária. 

    

16.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno proporciona atividades para 
trabalhar com jogos, músicas e 
cantigas infantis de acordo com a 
faixa etária. 

    

17.  O Material Didático Pedagógico do     
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Aluno apresenta material 
complementar de qualidade como 
picote, recorte e adesivos de fácil 
manuseio de acordo com a faixa 
etária. 

18.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta atividades para o 
desenvolvimento da interação social 
e valorização do eu, trabalhando a 
identidade e autonomia, de acordo 
com a faixa etária. 

    

19.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta atividades que 
contemplam o desenvolvimento do 
contexto escolar e familiar, que 
promovam o desenvolvimento de 
procedimentos atitudinais e 
procedimentais de acordo com a 
faixa etária. 

    

20.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta atividades de 
cunho cientifico que despertam a 
curiosidade, observação e 
experimentação da criança de 
acordo com a faixa etária. 

    

21.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta atividades 
relacionadas ao meio ambiente, 
espaço e fenômenos da natureza de 
acordo com a faixa etária. 

    

22.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta atividades de 
alfabetização e letramento, 
oportunizando o desenvolvimento 
da leitura e escrita de acordo com a 
faixa etária. 

    

23.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno permite trabalhar com jogos, 
dobraduras e montagem de acordo 
com a faixa etária. 

    

24.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta conforme faixa 
etária desenhos com contornos 
definidos para colorir. 

    

25.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta atividades que 
contemplam os diferentes gêneros 
textuais de acordo com a faixa 
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etária. 

26.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta atividades que 
envolvam os conceitos matemáticos 
de acordo com a faixa etária. 

    

27.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta atividades que 
contemplem os princípios básicos da 
matemática de forma lúdica e 
desafiadora de acordo com a faixa 
etária. 

    

28.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta atividades que 
contemplem as formas geométricas 
e cores de acordo com a faixa etária. 

    

29.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta atividades que 
contemplem a escrita e leitura dos 
números em um contexto social e 
significativo de acordo com a faixa 
etária.  

    

30.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta atividades lúdicas 
que permite a criança exercitar 
movimentos amplos e restritos de 
acordo com a faixa etária. 

    

31.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno apresenta leitura de imagens 
e obras de arte representadas por 
fotos com resolução de qualidade de 
acordo com a faixa etária. 

    

32.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno permite desenvolver a 
compreensão do saber estético e a 
construção de novos saberes 
artísticos por meio da alfabetização 
estética, educação dos sentidos de 
acordo com a faixa etária. 

    

33.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno - Natureza e Sociedade 
apresenta atividades para 
desenvolvimento da interação social 
e valorização do eu, trabalhando a 
identidade e autonomia, de acordo 
com a faixa etária. 

    

34.  
O Material Didático Pedagógico do 
Aluno - Natureza e Sociedade 
apresenta atividades para 
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desenvolvimento do conhecimento 
da escola, o conhecimento dos 
colegas, o conhecimento das 
pessoas que trabalham na escola, de 
acordo com a faixa etária. 

35.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno – Natureza e Sociedade 
apresenta atividades para 
desenvolvimento das experiências 
de ciências, de acordo com a faixa 
etária. 

    

36.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno - Natureza e Sociedade 
apresenta atividades para 
desenvolvimento do conhecimento 
e identificação dos membros da 
família da criança, de acordo com a 
faixa etária. 

    

37.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno - Natureza e Sociedade 
apresenta atividades diversas para 
desenvolvimento da higiene da 
criança, de acordo com a faixa 
etária.  

    

38.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno - Natureza e Sociedade 
apresenta atividades diversas para 
desenvolvimento do conhecimento 
de materiais diversos do cotidiano e 
materiais não usuais, de acordo com 
a faixa etária. 

    

39.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno - Natureza e Sociedade 
apresenta atividades diversas para 
trabalhar o conhecimento de 
materiais diversos do cotidiano e 
materiais não usuais, de acordo com 
a faixa etária. 

    

40.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno - Natureza e Sociedade 
apresenta o conhecimento, 
comportamento, cuidado com os 
animais, de acordo com a faixa 
etária. 

    

41.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno - Natureza e Sociedade 
trabalha o indivíduo e o meio, a 
família e as necessidades básicas, de 
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acordo com a faixa etária. 

42.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno - Natureza e Sociedade 
permite trabalhar o indivíduo e o 
espaço e fenômenos da natureza, de 
acordo com a faixa etária.  

    

43.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno – Linguagem apresenta 
incentivo para a criança conhecer o 
nome do colega e identificar as 
letras conforme faixa etária. 

    

44.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno – Linguagem apresenta 
incentivo para a criança escrever o 
próprio nome, de acordo com a faixa 
etária adequada.  

    

45.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno – Linguagem apresenta as 
letras do alfabeto e atividades 
diversas para desenvolver a 
introdução a alfabetização e 
letramento, de acordo com a faixa 
etária adequada. 

    

46.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno – Linguagem apresenta 
histórias e jogos diversificados, de 
acordo com a faixa etária adequada. 

    

47.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno – Linguagem apresenta letras 
do alfabeto maiúscula, minúscula, 
de forma e cursiva, de acordo com a 
faixa etária. 

    

48.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno – Linguagem apresenta 
atividades diversas, jogos com 
letras, silabas, nomes, de acordo 
com a faixa etária. 

    

49.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno – Linguagem apresenta 
espaço para o aluno escrever letras, 
silabas, de acordo com a faixa etária. 

    

50.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno – Linguagem apresenta 
orientações para alfabetização e 
letramento de acordo com a faixa 
etária. 

    

51.  
O Material Didático Pedagógico do 
Aluno – Matemática apresenta 
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formas geométricas, em atividades 
diversificadas, de acordo com a faixa 
etária. 

52.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno – Matemática apresenta 
identificação dos numerais e 
quantidades dos objetos, de acordo 
com a faixa etária. 

    

53.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno – Matemática apresenta 
atividades diversas como sequencias 
dos números, ligar o número as 
quantidades, de acordo com a faixa 
etária. 

    

54.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno – Matemática apresenta 
escrita e direção dos números, de 
acordo com a faixa etária. 

    

55.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno – Matemática permite 
trabalhar os diversos conceitos 
pequeno/grande, grosso/fino, 
alto/baixo, de acordo com a faixa 
etária. 

    

56.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno – Movimento apresenta 
atividades que permitem a criança 
exercitar movimentos amplos, 
restritos, perto/longe, de acordo 
com a faixa etária. 

    

57.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno – Movimento apresenta 
atividades que permitem a criança 
exercitar movimentos amplos, 
restritos, perto/longe, de acordo 
com a faixa etária. 

    

58.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno – Movimento utiliza materiais 
para colagem, pintura, dobradura, 
papeis de diferentes texturas, de 
acordo com a faixa etária. 

    

59.  

O Material Didático Pedagógico do 
Aluno - O material pedagógico do 
aluno apresenta leitura de imagens 
e obras de arte representadas por 
fotos de ótima/boa resolução de 
acordo com a faixa etária. 

    

60.  O Material Didático Pedagógico do     
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Aluno - O material pedagógico do 
aluno permite desenvolver a 
compreensão do saber estético e a 
construção de novos saberes 
artísticos por meio da alfabetização 
estética, educação dos sentidos de 
acordo com a faixa etária.  

61.  

O Material Didático Pedagógico do 
Professor apresenta orientações, 
sugestão de atividades de forma 
organizada facilitando a 
compreensão e clareza de acordo 
com o Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil.  

    

62.  

O Material Didático Pedagógico do 
Professor apresenta conceitos e 
práticas alicerçado nos fundamentos 
científicos da educação, 
possibilitando a ampliação do 
imaginário infantil. 

    

63.  

O Material Didático Pedagógico do 
Professor proporciona condições 
para trabalhar com a criança 
enquanto sujeito ativo do 
conhecimento, ultrapassando o nível 
de elaboração mental em que se 
encontram por meio da 
reconstrução e transformação do 
pensamento de acordo com a faixa 
etária. 

    

64.  

O Material Didático Pedagógico do 
Professor apresenta orientações 
para o trabalho lúdico, incentiva os 
movimentos por meio de jogos, 
brincadeiras e atividades rítmicas. 

    

65.  

O Material Didático Pedagógico do 
Professor apresenta situações para o 
educador trabalhar com a criança 
enquanto sujeito ativo do 
conhecimento, proporcionando 
construções cognitivas e sócio 
afetivas de acordo com a faixa 
etária. 

    

Total  
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Material Didático – 
Ensino Fundamental I  

Conceitos – Pontuação 

Critério de avaliação 
Bom 

30 pontos 
Regular 

15 pontos 
Insatisfatório 

05 pontos 
Ausente 
0 pontos 

66.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta conteúdos e 
conceitos pedagógicos 
dispostos em aulas 
interdisciplinares elaboradas em 
conformidade com o que dispõe   
a LDB- Lei de Diretrizes e Base 
os Parâmetros Curriculares 
Nacionais com a inserção dos 
temas transversais e as 
Diretrizes Curriculares Nacionais 
da Educação Básica. 

    

67.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno e Professor apresenta 
um projeto gráfico adequado, 
para os alunos e professores, 
com visual atraente, que 
disponha de espaço para o 
aluno expressar-se por meio de 
diferentes linguagens de acordo 
com a faixa etária. 

    

68.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta material 
com encadernação em espiral 
plástico, com facilidade no 
manuseio de acordo com a faixa 
etária.  

    

69.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta conteúdos e 
sequências didáticas objetivas e 
diversificadas que possibilitam 
desenvolver um trabalho 
interdisciplinar. 

    

70.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta, 
adequadamente, programação 
visual,  diagramação, qualidade 
gráfica, imagens e ilustrações 
que atendam às necessidades 
dos educandos de acordo com a 
faixa etária.  

    

71.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta espaço 
adequado para o 
desenvolvimento e exploração 
das atividades de acordo com a 
faixa etária. 
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72.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta letras, 
imagens e/ou ilustrações, em 
tamanhos, formas, estilos e 
cores adequadas à faixa etária. 

    

73.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno oportuniza à criança 
expressar de formas variadas, 
ideias e sentimentos, por meio 
do desenho, da oralidade, da 
dramatização, da escrita e de 
outros meios, visando que a 
criança desenvolva linguagem 
própria, com autonomia e 
vocabulário rico.  

    

74.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta clareza de 
linguagem e de imagens de 
acordo com a faixa etária. 

    

75.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta entre outros 
aspectos: o respeito às 
características dos colegas 
relacionadas a peso, estatura, 
gênero, etnia, religião de acordo 
com a faixa etária. 

    

76.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta proposta de 
aprendizagem que considera a 
linguagem como fundamental 
para organização do 
pensamento de acordo com a 
faixa etária. 

    

77.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta proposta 
que antecede e encaminha o 
processo de desenvolvimento 
cognitivo de acordo com a faixa 
etária.  

    

78.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno permite que o aluno 
possa utilizar códigos 
gramaticais específicos de cada 
linguagem, suas diversas 
maneiras de composição e 
contextualização no tempo e no 
espaço de acordo com a faixa 
etária. 

    

79.  
O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta material 
complementar de qualidade 
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como picote, recorte e adesivos 
de fácil manuseio de acordo 
com a faixa etária. 

80.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta atividades 
que contemplam o 
desenvolvimento do contexto 
escolar e familiar, que 
promovam o desenvolvimento 
de procedimentos atitudinais e 
procedimentais de acordo com a 
faixa etária. 

    

81.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta atividades 
relacionadas ao meio ambiente, 
espaço e fenômenos da 
natureza de acordo com a faixa 
etária. 

    

82.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno do Ciclo de 
Alfabetização (1º, 2º e 3º Ano) 
apresenta atividades de 
alfabetização e letramento, 
oportunizando o 
desenvolvimento da leitura e 
escrita de acordo com a faixa 
etária. 

    

83.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno permite trabalhar com 
jogos, dobraduras e montagem 
de acordo com a faixa etária. 

    

84.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta conforme 
faixa etária desenhos com 
contornos definidos para colorir. 

    

85.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta atividades 
que contemplam os diferentes 
gêneros textuais de acordo com 
a faixa etária. 

    

86.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta atividades 
que envolvam os conceitos 
matemáticos de acordo com a 
faixa etária. 

    

87.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta atividades 
que contemplem os princípios 
básicos da matemática de forma 
lúdica e desafiadora de acordo 
com a faixa etária. 
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88.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta atividades 
que contemplem as formas 
geométricas e cores de acordo 
com a faixa etária. 

    

89.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta textos 
teóricos de maneira criativa, 
vinculando o aluno a matéria a 
ser estudada. 

    

90.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta conjunto de 
exercícios relativo ao assunto 
visto em sala de aula e a serem 
desenvolvidos sob a orientação 
do professor. 

    

91.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta conjunto de 
exercícios a serem 
desenvolvidos pelos alunos em 
casa. 

    

92.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno contempla atividades 
complementares a serem 
ministradas a critério do 
professor. 

    

93.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno trabalha a formação 
plena do aluno por meio do 
desenvolvimento do espírito 
crítico, percepção do contexto 
local e universal, respeito ao 
meio ambiente, 
desenvolvimento da capacidade 
de transformar a informação em 
conhecimento para continuidade 
dos estudos.  
 

    

94.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno explora o trabalho 
intenso com textos de autores 
consagrados da literatura 
nacional e universal, em todas 
as disciplinas, bem como a 
leitura de imagens. 

    

95.  

O Material Didático Pedagógico 
do Aluno apresenta atividades 
que contemplem a escrita e 
leitura dos números em um 
contexto social e significativo de 
acordo com a faixa etária  
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96.  

O Material Didático Pedagógico 
do Professor apresenta 
orientações, sugestão de 
atividades de forma organizada 
facilitando a compreensão e 
clareza.  

    

97.  

O Material Didático Pedagógico 
do Professor proporciona 
condições para trabalhar com a 
criança enquanto sujeito ativo 
do conhecimento, ultrapassando 
o nível de elaboração mental em 
que se encontram por meio da 
reconstrução e transformação 
do pensamento de acordo com 
a faixa etária. 

    

98.  

O Material Didático Pedagógico 
do Professor apresenta 
orientações para o trabalho 
lúdico, incentiva a aprendizagem 
por meio de jogos, brincadeiras 
e atividades rítmicas. 

    

99.  

O Material Didático Pedagógico 
do Professor apresenta 
situações para o educador 
trabalhar com a criança 
enquanto sujeito ativo do 
conhecimento, proporcionando 
construções cognitivas e sócio 
afetivas de acordo com a faixa 
etária. 

    

Total  
 
Será desclassificada a proposta técnica que atingir pontuação inferior a 2.079 (dois mil e setenta e 
nove) pontos, equivalente a 70% da máxima pontuação técnica possível de 2.970 (dois mil, 
novecentos e setenta) pontos.  
 
CRITÉRIOS PARA O ESTABELECIMENTO DA PONTUAÇÃO DA AMOSTRA TÉCNICA DO MATERIAL 
APRESENTADO 
 
BOM: 30 (trinta) pontos: O Material Didático do Sistema Pedagógico de Ensino atende plenamente 
os critérios de avaliação na apresentação com ótimo nível de qualificação, na forma, nos conteúdos 
em relação a idade dos alunos, atendendo ao Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil, bem como a Proposta Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação; 
 
REGULAR: 15 (quinze) pontos: O Material do Sistema Pedagógico de Ensino é regular e atende 
minimamente os critérios de avaliação: na apresentação, na forma, nos conteúdos em relação a 
idade dos alunos, considerando o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil bem 
como a Proposta Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação;  
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INSATISFATÓRIO: 05 (cinco) pontos: O Material do Sistema Pedagógico de Ensino é insatisfatório e 
não atende os critérios de avaliação em uma ou algumas das seguintes características: na 
apresentação, na forma, nos conteúdos em relação a idade dos alunos, nível de qualificação 
insatisfatório considerando o Referencial Curricular Nacional (RCN) para a Educação Infantil bem 
como a Proposta Pedagógica da Diretoria Municipal de Educação; 
 
AUSENTE: 0 (zero) ponto: O Material do Sistema Pedagógico de Ensino apresentado pela licitante 
possui o conteúdo em desconformidade com o Edital ou a mesma deixou de apresenta-lo; 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2017 

 
 

ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 
 
 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade: CEP: Fone/Fax: 

E-mail (da licitante):  CNPJ nº 

 
 

OBJETO – O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação de “SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO”, incluindo o fornecimento do respectivo 
material para os alunos da Educação Infantil (2, 3, 4 e 5 anos) totalizando 370 (trezentos e setenta 
alunos) e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) totalizando 694 (seiscentos e noventa e quatro 
alunos), o material de apoio e a capacitação dos docentes da Rede Municipal de Educação, 
conforme especificações constantes no ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, pelo prazo de 12 
(doze) meses, destinados a suprir a demanda do Departamento Municipal de Educação desta 
Prefeitura do Município de Rafard/SP. 

 
 

ITEM UN. QTDE. DESCRIÇÃO VL. UNIT. VL. TOTAL 

1 AL/AN* 60 
Maternal I (2 anos) - Educação 
Infantil  

  

2 AL/AN* 60 
Maternal II (3 anos) - Educação 
Infantil  

  

3 AL/AN* 135 Pré I (4 anos) -  Educação Infantil   

4 AL/AN* 115 Pré II (5 anos) -  Educação Infantil   

5 AL/AN* 113 1º Ano – Ensino Fundamental I   

6 AL/AN* 138 2º Ano – Ensino Fundamental I   

7 AL/AN* 144 3º Ano – Ensino Fundamental I   

8 AL/AN* 155 4º Ano – Ensino Fundamental I   

9 AL/AN* 144 5º Ano – Ensino Fundamental I   

VALOR TOTAL  

 
*ALUNO/ANO 
 
1 - Declaro que o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da 
entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
2- Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações 
exigidas no edital e nas normas técnicas em vigor.  
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3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos 
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos 
sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 
 
 

Nome do Representante: 

Identidade nº CPF nº:  

e-mail (contato):  

e-mail (envio dos pedidos de compras):  

Local e Data: 

Assinatura: 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2017 

 
 
 
 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
(Nome da Empresa) .................................................................. inscrita no CNPJ sob o nº  
................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
.................................................................., portador(a)  da Carteira de Identidade nº  
......................................... e do CPF nº  ......................................., DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) . 
 
 
 
 

............................................ 
(data) 

 
 
 
 

............................................................ 
(representante legal) 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2017 
 
 
 
 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO (MODELO) 
 
 
 
 

(Nome da Empresa) ......................................., CNPJ nº ............................., sediada em   
...................................., DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, e que está ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 
 

(local), ....... de ............................. de 2017. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nome Completo  
Assinatura do declarante  

CPF e RG 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017  
 
 

ANEXO V – PROCURAÇÃO (MODELO) 
 
 

PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA” 
 
 
OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com 
sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., na 
cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) 
pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ 
(nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG 
nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua 
..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de 
...................................,  
 
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... 
(estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº 
................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro 
............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................; 
 
PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, 
especificamente no certame licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2017, realizado pela 
Prefeitura do Município de Rafard, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e 
demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor 
recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao 
referido certame. 
 
 

 
................., ........  de ......................... de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outorgante 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2017 
 
 
 
 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO 
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)  .................................................................., 
portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº 
..................................., DECLARA que examinou criteriosamente o conteúdo deste Edital e de seus 
anexos, reputando-os suficientes, seja para a elaboração e juntada da documentação de 
habilitação, seja para a formulação e oferta das propostas técnica e financeira, voltadas ao 
atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.  
 
DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder 
Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fato impeditivo à sua participação no 
presente certame licitatório. 
 
 
 
 

.........................., ....... de ................. de 2017. 
 
 
 

 
 
 
 

................................................ 
(representante legal) 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017 

 

ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. 
_______________, portador do RG nº ____________, inscrito no CPF sob o nº 
____________________, e a empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_______________, com sede _____________________, município de ______________________, 
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por __________________, portador 
do RG nº _________________, inscrito no CPF sob o nº __________________, conforme consta no 
____________________ (indicar o ato que qualifica como representante legal), firmam o presente 
termo de CONTRATO, concernente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017. Os contraentes 
enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os 
princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, 
subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.   
 
PRIMEIRA (DO OBJETO) 
 
A CONTRATADA se obriga a disponibilizar o SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, incluindo o 
fornecimento do material pedagógico para os 370 (trezentos e setenta) alunos atendidos pela  
municipalidade, no nível da Educação Infantil (2, 3, 4 e 5 anos) e seus respectivos professores, e 
para os 694 (seiscentos e noventa e quatro) alunos atendidos pela municipalidade, no nível do 
Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e seus respectivos professores, compreendendo ainda o 
presente contrato, o fornecimento do material de apoio, da assessoria pedagógica, do suporte 
pedagógico continuado, e da capacitação dos docentes da Rede Municipal de Educação conforme 
determinado no ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO do Edital nº. 47/2017, referente a 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2017, que integram e complementam este instrumento, 
independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais, vinculando-se ainda a 
CONTRATADA, ao conteúdo apresentado em sua proposta quando da participação do certame 
licitatório em referência. 
 

ITEM UN. QTDE. DESCRIÇÃO VL. UNIT. VL. TOTAL 

1 AL/AN* 60 
Maternal I (2 anos) - Educação 
Infantil  

  

2 AL/AN* 60 
Maternal II (3 anos) - Educação 
Infantil  

  

3 AL/AN* 135  Pré I (4 anos) - Educação Infantil   

4 AL/AN* 115 Pré II (5 anos) - Educação Infantil   

5 AL/AN* 113 1º Ano – Ensino Fundamental I   

6 AL/AN* 138 2º Ano – Ensino Fundamental I   

7 AL/AN* 144 3º Ano – Ensino Fundamental I   

8 AL/AN* 155 4º Ano – Ensino Fundamental I   

9 AL/AN* 144 5º Ano – Ensino Fundamental I   

VALOR TOTAL  
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1.2. O material didático referente ao SISTEMA DE ENSINO deverá ser idêntico àquele fornecido pela 
licitante em escolas e franquias da rede privada de ensino. 
 
1.3. A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco 
por cento) do seu valor inicial atualizado, de acordo com o disposto no art. 65, § 1º, da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
 
SEGUNDA (DA FORMA DE EXECUÇÃO) 
 
2.1. A Contratada se compromete a executar os serviços e a entrega dos materiais nos termos 
constantes no ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, do Edital nº. 47/2017, referente a 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017, o qual constitui parte integrante do presente instrumento, 
independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. 
 
2.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Contratante 
ou através de terceiros, contratados especificamente para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 
8.666/93.  
 
TERCEIRA (DO VALOR) 
 
3.1. O valor global estimado deste contrato é de R$ ...................... (.....................................), 
considerando os valores unitários indicados na tabela constante da cláusula primeira, conforme 
proposta da CONTRATADA, correspondendo ao objeto definido na cláusula primeira e para a 
totalidade do período mencionado na cláusula sexta. 
 
3.2. Passados 12 (doze) meses da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser recomposto, 
alcançando a data da apresentação da proposta e aplicando-se o IGP-M acumulado no período, a 
requerimento da Contratada, aplicando-se o mesmo critério na eventual prorrogação de que dispõe 
a cláusula quinta deste instrumento.  
 
3.3. EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - Os preços ofertados permanecerão fixos e 
irreajustáveis pelo período de 12 meses, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 (e suas alterações), que 
deverá ser comprovado pela Contratada e aprovado pela Contratante. 
 
3.4. O equilíbrio de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Administração a partir de 
requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação 
comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do 
requerimento. 
 
QUARTA (DA DESPESA) 
 
4.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão à conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 
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02  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
02.58.01 ENSINO INFANTIL 
12.365.3230.2230 EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE 
FONTE DE RECURSO 1  
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO 5  
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
 

 
02  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
02.58.01 ENSINO INFANTIL 
12.365.3261.2524 EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 
FONTE DE RECURSO 1  
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO 5  
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 
 

 
02  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
02.58.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.3232.2323 RAFARD ENSINO FUNDAMENTAL 
FONTE DE RECURSO 1  
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO 5  
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 
 

 
QUINTA (DO PAGAMENTO) 
 
5.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da 
apresentação e recebimento da nota fiscal/fatura pelo departamento requisitante, através de 
crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada.  
  
SEXTA (DO PRAZO) 
 
6.1 O prazo do presente contrato será 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, prorrogável na 
forma do inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
  
SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES) 
 
7.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1.1 -  Fornecer os produtos e prestar os serviços de acordo com as exigências do Edital e de seu 
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO;  
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7.1.2 - Obedecer aos prazos de fornecimento estipulados e cumprir todas as exigências do Edital e 
deste instrumento;  
 
7.1.3 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 
 
7.1.4 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os 
materiais fornecidos e os respectivos serviços prestados; 
 
7.1.5 - Comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 
interferir no fornecimento dos produtos e/ou na prestação dos serviços; 
 
7.1.6 - Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e 
comunicações formais; 
 
7.1.7 - Arcar com todos os custos de reentrega no caso em que os itens não atendam as condições 
do Edital; 
 
7.2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.2.1 - Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta entrega dos 
produtos; 
 
7.2.2 - Comunicar à Contratada, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das 
necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste 
instrumento; 
 
7.2.3 - Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 
 
7.2.4 - Aplicar à Contratada as penalidades, quando for o caso; 
 
7.2.5 - Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 
execução do objeto; 
 
7.2.6 - Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega e conferência da Nota 
Fiscal no setor competente;  
 
7.2.7 – Notificar à CONTRATADA, por escrito, quando da aplicação de qualquer sanção; 
 
7.2.8. - Garantir à CONTRATADA o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem 
exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção. 
 
OITAVA (DAS PENALIDADES) 
 
8.1 - Pelo descumprimento do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á às penalidades previstas nos 
arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, adiante especificadas, que serão aplicadas pela Prefeitura 
do Município de Rafard, e só serão dispensadas nas hipóteses de comprovação anexada aos autos 
pela Contratada da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento das condições ajustadas 
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ou de manifestação da unidade requisitante informando que o ocorrido derivou de fatos 
imputáveis à Administração. 
 
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço; 
 
b) multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses 
de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 
Prefeitura do Município de Rafard por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução 
irregular, atrasos ou de inexecuções de que resulte prejuízo para o serviço; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a 
inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 
 
8.2. O atraso injustificado na execução do contrato ou na entrega de materiais, sem prejuízo do 
disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora 
sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo 
estipulado, na seguinte proporção:  
 
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e 
 
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia. 
 
8.3. - As penalidades estabelecidas nos itens anteriores e no item 16.7 do Edital nº. 47/2017, 
poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, com qualquer das demais, podendo 
ser descontada de eventuais créditos que a CONTRATADA possua em face da CONTRATANTE, em 
conformidade com o artigo 87, § 1º da Lei Federal 8.666/93. 
 
8.4. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não 
elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 
 
8.5 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da intimação do interessado. (§ 6º, art. 109) 
 
8.6 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data 
de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
NONA (DA RESCISÃO) 
 
9.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 
8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela 
Lei e no Edital. 
 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
CNPJ (MF) 44.723.757/0001-89 

Praça Independência, 100 
CEP 13370-000 RAFARD-SP 

          TELEFONE: (19) 3496 7520 
                     FAX: (19) 3496 7539 

 
 

52 
 
 

9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, 
assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 
 
DÉCIMA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) 
 
10.1. O presente contrato não poderá ser objetivo de cessão, subcontratação ou transferência, no 
todo ou em parte. 
 
DÉCIMA PRIMEIRA (DAS RESPONSABILIDADES) 
 
11.1. A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo 
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos 
que sejam causados a Contratante ou a terceiros na execução deste contrato. 
 
11.2. A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do 
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada. 
 
11.3. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinado. 
 
11.4. A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 
DÉCIMA SEGUNDA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) 
 
12.1. Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e 
despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 
 
DÉCIMA TERCEIRA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) 
 
13.1. Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante 
providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, 
daquela data, como condição indispensável para sua eficácia. 
 
DÉCIMA QUARTA (DA ADMINISTRAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO) 
 
14.1. Administração indica, conforme determinado nos artigos .... da Portaria nº. ...../2017, como 
responsável pela administração deste contrato, o Sr(a). .......... , na condição de GESTOR(A) DO 
CONTRATO, sendo atribuída à Direção do Departamento Municipal de Educação a responsabilidade 
pelo acompanhamento de sua fiel execução e fiscalização, nos termos do artigo ..... da portaria 
acima mencionada, devendo proceder o registro e a comunicação ao servidor(a) acima nominado 
de eventuais ocorrências que o justifiquem, em especial as relativas a condutas tipificadas nos 
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artigos 78 e 88, da Lei n.º 8.666/93, para a adoção das providências cabíveis e que se mostrem 
necessárias ao seu fiel cumprimento. 
 
DÉCIMA QUINTA (DO FORO) 
 
15.1. O Foro do contrato será o da Comarca de Capivari/SP, excluído qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, 
que, depois de lidas e achadas em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
 
 

Rafard, _____ de _________ de 2017. 
 
 
 
 
 
 

CONTRATANTE 
Nome do Responsável 

Cargo 
 
 
 
 
 
 

CONTRATADA 
Nome do Responsável 

Cargo 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
 
 
Nome:        Nome: 
RG:        RG: 
CPF:        CPF:  
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017 

 
 
 
 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

(nome/razão social),.........................................................................................................................  
inscrita no CNPJ ................................................. por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº...................................  e do CPF nº ..........................................,  DECLARA,  para  fins  
do  disposto  na Lei Complementar nº 123/06 no tocante ao direito de preferência e critérios de 
desempate na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017, sob as sanções administrativas cabíveis e sob 
as penas da lei, ser MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da legislação 
vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei 
Complementar. 
 
 
 
 
 
 

............................................ 
(local / data) 

 
 
 
 
 

............................................................ 
(Representante Legal) 


