
 

 

EDITAL PUBLICADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017 

 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2017 

 

 

Processo nº 022/2017 

Modalidade: Pregão Presencial 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 

Data da realização: 22/11/2017 

Horário: 09:00h 
Local: Sala de Licitação da Prefeitura de Firminópolis/GO, na Avenida Goiânia nº 322, 

Centro, CEP 76.106-000, na cidade de Firminópolis/GO. 

 

 

1- PREÂMBULO  

 
1.1 1.1 – O MUNICÍPIO DE FIRMINOPOLIS, por intermédio de seu 

Pregoeiro, designado pelo decreto nº 112, de 18 de outubro de 2017, torna público que 
fará realizar no DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017 ÀS 09:00H, na sala de licitações 
da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Goiânia nº 322, Centro, CEP 76.106-
000, na cidade de Firminópolis/GO, a licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, visando a contratação de 
empresa para Aquisição de Material permanente e material de expediente em geral, 
conforme convenio firmado com o município de Firminópolis e o Fundo Nacional 
Desenvolvimento da educação – FNDE, através do programa “Brasil Carinhoso”, cuja 
licitação foi autorizada nos autos do Processo Administrativo nº 022/2017, com a 
finalidade de selecionar a melhor proposta, obedecendo às condições estatuídas neste 
Edital que será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal n.º 8.666/93, e suas 
alterações, Lei Complementar n.º 123/06 e demais normas legais e regulamentares 
aplicáveis.  

 

1.2 – Integram este ato convocatório os seguintes anexos: 

I – Termo de Referência; 

II – Modelo de Proposta de Preços; 

III – Modelo de Procuração; 

IV – Modelo de Carta de Credenciamento; 

V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos do Edital; 

VI – Modelo de Declaração de inexistência de fatos impeditivos à habilitação; 

VII – Modelo de Declaração de Cumprimento do Art. 7º, XXXIII da CF/88; 

VIII – Modelo de Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte; 

IX – Minuta de Termo de Contrato do Município. 

 



 

2 – DO OBJETO 

 

2.1 – O objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa para 

Aquisição de Material permanente e material de expediente em geral, conforme 

convenio firmado com o município de Firminópolis e o Fundo Nacional 

Desenvolvimento da educação – FNDE, através do programa “Brasil Carinhoso”, 

conforme discriminado no termo de referência –anexo I, além das demais disposições 

deste edital.  

 

3 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

3.1 – As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 

conta da seguinte dotação orçamentária:  

 

05.10.301.2.079.4.4.90.52 – EQUIPAMENTO MATERIAL 

PERMANENTE. 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 – Poderão participar do presente pregão as interessadas do ramo de atividade 

pertinente ao objeto desta licitação, que estejam legalmente constituídas e satisfaçam 

todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos, e 

apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada em Cartório de Notas e Ofício competente. 

 

4.2 – Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação: 

 

4.2.1 – Empresas em estado de falência, concordata ou em processo de 

recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

 

4.2.2 – Empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou que estejam punidas 

com suspensão do direito de contratar ou licitar com qualquer órgão da Administração 

Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal e, caso 

participe do processo licitatório, estará sujeita as penalidades previstas no art. 97, 

parágrafo único da Lei 8.666/93; 

 

4.2.3 – Empresas que estejam reunidas em consórcio ou coligação; 

 

4.2.4 – Empresas que não atendam as exigências deste Edital; 

 

4.2.5 – Empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais 

de uma firma licitante; 

 



 

4.2.6 – Quaisquer servidores públicos vinculados ao órgão promotor da licitação, 

bem assim a empresa ou instituição que tenha em seu quadro societário, dirigente ou 

responsável técnico que seja também servidor público vinculado. 

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1 – A empresa licitante poderá se fazer representar nesta licitação por meio de 

pessoa física, apresentando à equipe de apoio cópia ou original de Procuração 

Particular ou Publica (Anexo III) ou Carta de Credenciamento (Anexo IV), com 

firma reconhecida em cartório, nos quais constem poderes específicos para formular 

ofertas, fazer lances, firmar declarações, interpor e desistir de recursos, assinar ata e 

todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

5.2 – A empresa licitante deverá entregar ao Pregoeiro uma cópia autenticada do 

Contrato Social ou instrumento equivalente, para comprovação da legitimidade de 

poderes do mandante para fins da outorga acima, da elaboração do contrato e da 

averiguação da pertinência do ramo de atividade ao objeto ora licitado. 

 

5.3 – Ao iniciar a Sessão, os participantes deverão identificar-se exibindo 

documento de identidade oficial, com foto, e entregar obrigatoriamente uma cópia 

autenticada desse documento à equipe de apoio, bem como entregar obrigatoriamente a 

Declaração da empresa de que cumpre todos os requisitos do Edital (Anexo V). 

 

5.4 – Caso o representante da empresa, na sessão, seja sócio ou proprietário, não 

haverá necessidade de apresentação dos documentos solicitados no item 5.1. 

 

5.5 – Os documentos relacionados neste tópico de credenciamento deverão ser 

apresentados em cópia autenticada e vir fora dos envelopes de habilitação e 

proposta. 

 

5.6 – A empresa licitante não poderá ser representada por mais de um agente 

credenciado, portanto, caso haja mais de um representante na sessão, a licitante deverá 

indicar e credenciar o interlocutor oficial. 

 

5.7 – O agente credenciado não poderá representar mais de uma licitante. 

 

5.8 – A critério do Pregoeiro, o credenciamento poderá ser aceito até o momento 

em que for declarada aberta a etapa de lances. 

 

5.9 – A proposta escrita da licitante ausente será validada para fins de 

classificação de acordo com o preço ofertado. 

 



 

5.10 – Considerar-se-á ausente a licitante cujo preposto não detenha procuração 

específica ou delegação de poderes de representação específica; ou que apenas tenha 

encaminhado os envelopes, ou seja, não tenha preposto. 

 

5.11 – Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe do Pregão e 

juntados nos autos do processo administrativo retromencionado. 

 

5.12 – Nessa fase a microempresa e empresa de pequeno porte, caso queira se 

beneficiar do tratamento diferenciado, na presente licitação, disposto na Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006, deverá apresentar declaração de seu 

enquadramento em um dos dois regimes, conforme Anexo VIII. Caso não o faça, 

participará do certame, mas não terá direito aos benefícios previstos na LC 123/06. 

 

5.13 – A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n.º 

6.204, de 05 de setembro de 2007, sujeitará a licitante à pena do Art. 299 do Código 

Penal e de outras figuras penais pertinentes, com o imediato envio de cópias 

correspondentes ao Ministério Público, sem prejuízo da sanção prevista no subitem 15.5 

deste Edital. 

 

6 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS 

E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

6.1 – Os ENVELOPES nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS e nº. 02 - 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser apresentados no dia, hora e local 

designados neste Edital, devidamente lacrados e, de preferência, opacos, contendo em 

suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINOPOLIS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO, NÚMERO DE TELEFONE E EMAIL DA 

EMPRESA INTERESSADA 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINOPOLIS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 

ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO, NÚMERO DE TELEFONE E EMAIL DA 

EMPRESA INTERESSADA 

 



 

6.2 – A ausência dos dizeres na parte externa não desclassificará a licitante, 

podendo ser inscritos. 

 

6.3 – Caso ocorra, por falta dos dizeres, abertura equivocada do envelope, o 

mesmo será imediatamente lacrado e rubricado por todos os presentes. 

 

6.4. – Os documentos dos envelopes deverão ser originais ou autenticados em 

cartório. 

 

6.5– A sessão poderá ser suspensa a qualquer momento para averiguação de 

documentação e esclarecimento de outros aspectos que o Pregoeiro julgar necessário ao 

perfeito andamento do certame. 

 

7 – DA CONSULTA E ENTREGA DO EDITAL 

 

7.1 – O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado na Sala da 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Firminópolis, no 

endereço constante preâmbulo deste Edital, durante o expediente normal. 

 

7.2 – O EDITAL será entregue a qualquer interessado, desde que apresente a 

Comissão Permanente de Licitação, mídia (CD) para cópia. 

 

8 – DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 

 

8.1 – No dia, hora e local fixados no preâmbulo deste ato convocatório, o 

Pregoeiro instaurará a sessão pública, destinada ao credenciamento dos representantes, 

ao recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentos de habilitação. 

 

8.2 – Inicialmente será analisado o credenciamento dos representantes, devendo 

o Pregoeiro motivar suas decisões quanto a essa fase, consignando-as em ata. 

 

8.3 – Ultrapassada essa fase, será aberta a sessão, momento em que as licitantes 

deverão apresentar a declaração (modelo no Anexo V) de cumprimento aos requisitos 

de habilitação. O cumprimento dessa exigência é pré-requisito para participação no 

certame. 

 

8.4 – Não havendo expediente no dia marcado ou havendo outro fato 

superveniente que impeça ou retarde, sobremaneira, a realização da sessão, essa será 

realizada no primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e local, se outra data não for 

designada pelo Pregoeiro. 

 

8.5– O Pregoeiro poderá se julgar necessário para o bom andamento dos 

trabalhos, adiar a sessão, consignando-se em ata as circunstâncias ensejadoras da 

dilação e a nova data do certame. 



 

 

8.5.1 – Redesignada a sessão, todos os envelopes ficarão sob a guarda do 

Pregoeiro até o reinício dos trabalhos, devidamente lacrados e rubricados. 

 

9 – DO CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

9.1 – A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

9.2 – A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada em 01 (uma) via, 

impressa em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, com clareza, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas. Suas páginas devem estar rubricadas, 

exceto a última que deverá estar datada e assinada com identificação pelo 

representante legal ou por seu preposto legalmente estabelecido, conforme modelo 

constante no Anexo II, e delas deverão conter obrigatoriamente o seguinte conteúdo: 

 

9.2.1 – Identificação da licitante: razão social, número do CNPJ, endereço 

completo, telefone, e-mail, se houver; 

 

9.2.2 – O preço total, expresso em reais, conforme Anexo II – Modelo de 

Proposta de Preços. Uma única cotação de preço; 

 

9.2.3 – Valores unitários expressos em algarismos e no valor total expresso por 

algarismo e por extenso; 

 

9.2.4 – Prazo de validade da proposta consignado de no mínimo sessenta dias 

contados da data estipulada para a realização da sessão; 

 

9.2.5 – Prazo de entrega do objeto do presente Edital, que será de, no máximo, 

48 (quarenta e oito) horas a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, 

ou Nota de Empenho que deverá ser retirada o prazo máximo de 03 (três) dias após a 

ciência de sua emissão; 

 

9.2.6 – Especificações detalhadas dos bens ofertados, com informações precisas 

que possibilitem a sua completa avaliação, inclusive contendo marca, de acordo com 

Anexo I - Termo de Referência. 

 

9.3 – Se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que as exigidas 

neste Edital, elas não serão consideradas para efeito de escalonamento das ofertas, mas 

vincularão o proponente na execução contratual. 

 

9.4 – Os preços são de exclusiva e total responsabilidade da empresa licitante, 

não sendo admitidos quaisquer acréscimos, supressões ou retificações nas propostas 



 

depois de apresentadas, salvo os aceitos pelo Pregoeiro por motivo justo, decorrente de 

fato superveniente ou erro manifesto e formal. 

 

9.4.1 – Os preços apresentados devem incluir todos os custos e despesas, tais 

como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, 

encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, treinamentos, lucros, dividendos e demais 

despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 

 

9.4.2 – Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na 

proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos no preço, não 

sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou qualquer título, devendo o objeto ser 

fornecido sem ônus adicional. 

 

9.5 – Qualquer divergência entre os valores unitários e totais será considerado o 

primeiro, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado esse 

último. 

 

9.6 – Não se admitirá proposta com preços simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os de mercado, ainda que o ato convocatório não tenha 

estabelecido limites mínimos. 

 

9.7 – Após apresentação da proposta, não caberá mais a desistência da licitante, 

salvo por motivo superveniente, devidamente comprovado e aceito pelo Pregoeiro. 

 

9.8 – Não serão aceitas propostas: alternativas, submetidas a termo, condição ou 

encargo ou com preços indeterminados. 

 

 

9.9 – Será DESCLASSIFICADA a proposta de preços que: 

 

9.9.1 – Não atender às exigências do ato convocatório da licitação, em especial 

não conter qualquer especificação exigida no item 9.2 e seus subitens; 

 

9.9.2 – Estiver omissa, vaga, com irregularidades ou defeitos insanáveis, capazes 

de dificultar o julgamento; 

 

9.9.3 – Impuser condições que possam induzir mais de um resultado ou ressalvas 

em relação às estabelecidas neste Edital; 

 

9.9.4 – Tiver, salvo erro manifesto e sanável, especificações em desacordo com 

o estabelecido no Edital; 

 



 

9.9.5 – Tiver valores consideravelmente superiores aos estimados ou com preços 

manifestamente inexequíveis, assim considerados a proposta que não demonstrar sua 

viabilidade econômica, ou seja, custos de insumos coerentes com os de mercado. 

 

9.9.6 - Deverão vir anexados junto à proposta de preços, os seguintes 

documentos:  

 

9.10 – A simples participação da licitante neste certame implica: 

 

9.10.1 – O pleno conhecimento e aceitação dos termos e condições do Edital e 

seus Anexos e da obrigação de cumpri-los fielmente, por sua conta e risco, pelos preços 

ora propostos, não cabendo nenhum acréscimo ou indenização posterior decorrente de 

erro de cálculo na elaboração; 

 

9.10.2 – O dever da licitante vencedora de apresentar em até vinte e quatro horas 

ao Pregoeiro, contados a partir do encerramento da sessão de lances, proposta de preço 

com os respectivos valores readequados ao valor do lance vencedor; 

 

9.10.3 – O comprometimento de executar ou fornecer o objeto da licitação em 

total conformidade com as especificações do Edital e seus anexos. 

 

9.10.4 - Estará disponível planilha eletrônica no formato EXCEL, a qual 

deverá ser,obrigatoriamente, preenchida, sem nenhuma alteração, e entregue 

juntamente com o envelope de proposta, em meio magnético, gravada em CDROM 

ou PENDRIVE, em versão compatível com o programa EXCEL 97-2003, o qual 

deverá estar etiquetada com o nome da proponente, tipo e numeração da licitação. 

 

10 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

10.1 – O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a 

seguir relacionados: 

 

10.1.1 – Habilitação Jurídica: 

 

10.1.1.1 – Documento de Identificação (cédula de identidade) do representante 

legal da Licitante e comprovante da sua inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

do Ministério da Fazenda; 

 

10.1.1.2 – Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

10.1.1.3 – Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação, 

inclusive a sua última alteração contratual, devidamente registrados na Junta Comercial 



 

e, no caso de sociedade por ações, estatuto social, acompanhado da ata de eleição de sua 

atual administração, registrados que comprovem desenvolver atividade; 

 

10.1.1.4 – Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; 

 

10.1.1.5 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, em vigor, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir; 

 

10.1.1.6 – Quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

dispensada da escrituração comercial conforme Leis 9.317/96 e 10.406/2002, deve-se 

apresentar comprovante (optante pelo Simples), expedido pela Secretaria da Receita 

Federal e a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica Simplificada que esteja em 

vigor. 

 

10.1.2 – Regularidade Fiscal: 

 

10.1.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

10.1.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e 

Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

10.1.2.3 – Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal, mediante a 

apresentação da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União, em vigor na data de realização da licitação; 

 

10.1.2.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa; 

 

10.1.2.5 – Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual e Municipal da 

jurisdição fiscal do estabelecimento da licitante, em vigor na data de realização da 

licitação. As Certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data de 

expedição não superior a 6 (seis) meses;  

 

10.1.2.6 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei, em vigor na data de realização da licitação. 

 

10.1.3 – Qualificação Técnica: 

 

10.1.3.1 – Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, idônea, estabelecidas em território nacional, comprovando que a 



 

empresa já forneceu o objeto do presente edital e seus anexos, nas mesmas ou maiores 

quantidades do ora licitado, cumprindo tudo o que fora estabelecido no contrato de 

forma satisfatória. 

 

10.1.4 – Qualificação Econômico-Financeira: 

 

10.1.4.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses 

da data de apresentação da proposta. 

 

10.1.4.2 – Certidão negativa de Falência ou em recuperação judicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de, no máximo 60 

(sessenta) dias anteriores à data fixada para sessão de abertura da licitação. 

 

10.1.5 – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, conforme modelo 

Anexo VI. 

 

10.1.6 – Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, conforme modelo Anexo VII. 

 

10.2 – As declarações de que tratam os subitens 10.1.5 e 10.1.6 deverão ser 

devidamente assinadas pelo sócio-proprietário da empresa ou seu representante legal. 

 

10.3 – Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as 

microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição. 

 

10.3.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir de sua declaração como licitante 

vencedora certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para 

regularização da documentação, nos termos do § 1º do artigo 43 da LC nº 123, de 2006 

com vista a contratação. 

 

10.3.2 – A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 

10.3.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666, de 1993 e artigo 7º da Lei 10.520, de 2002, sendo 

facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

 

10.4 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” 

em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 



 

 

10.5 – Todos os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente, e 

para as certidões que não mencionarem prazo de validade, considerar-se-á o prazo de 60 

(sessenta) dias, contados da data de sua expedição. 

 

10.6– Serão inabilitadas as empresas que não atenderem ao item 10 e seus 

subitens deste Edital. 

 

10.7 – Os documentos poderão ser apresentados em originais, ou por qualquer 

processo de cópia autenticada em cartório competente, podendo também ser 

autenticados pelo Pregoeiro ou por membros da equipe de apoio até 24 (VINTE E 

QUATRO) horas antes da hora marcada para a sessão de recebimento das propostas. 

 

11. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 

 

11.1 – Declarada a abertura do certame, o Pregoeiro receberá e verificará a 

regularidade dos envelopes trazidos pelas licitantes, observando o preenchimento dos 

requisitos fixados neste edital e não serão admitidos novos proponentes. 

 

11.2 – Recebidos os envelopes, descaberá a desistência da proposta. 

 

11.3 – O julgamento da proposta será processado e julgado em consonância com 

as exigências do Edital e legislações pertinentes. 

 

11.3.1 – O critério de julgamento das propostas será do tipo MENOR PREÇO 

POR ITEM. 

 

11.4 – Em seguida, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo a 

proposta de preços, examinando-a com fito de verificar o cumprimento das condições 

formais e materiais estabelecidas neste Edital, devendo ser desclassificada, de plano, a 

que estiver em desacordo. 

 

11.5 – Será selecionada, para a etapa de lances verbais, a proposta de MENOR 

PREÇO POR ITEM e aquelas que tenham apresentado propostas em valores 

sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de MENOR PREÇO 

POR ITEM. 

 

11.6 – Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições 

definidas na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o 

máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que 

sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 

 



 

11.7 – Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, 

por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do 

autor da proposta classificada de maior preço. 

 

11.8 – Caso duas ou mais propostas escritas apresentem valores iguais, para se 

estabelecer a ordem de oferta de lances, serão realizados sorteios, cujos vencedores 

deverão assumir os lugares subseqüentes na seqüência. 

 

11.9 – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados. 

 

11.10 – As licitantes só poderão ofertar um lance por rodada. 

 

11.11 – Os lances deverão ter seus valores distintos e mais reduzidos do que os 

propostos anteriormente. 

 

11.12 – A formulação de lances não é obrigatória. A eventual recusa da licitante 

em ofertar lance, quando for convidada, seja na rodada inicial ou nas subseqüentes, 

implicará, apenas, sua exclusão da fase de lances nas rodadas ulteriores. Contudo, nessa 

hipótese, o preço da proposta escrita ou do último lance formulado, conforme o caso, 

será mantido, para efeito de ordenação das propostas. 

 

11.13 – O preço da proposta escrita da licitante sem representação continuará 

válido na etapa de lances, se ela for selecionada para tanto. 

 

11.14 – Caso não se realizem lances verbais será verificada a conformidade entre 

a proposta escrita de menor preço por item e o valor estimado para a contratação, e 

também quanto aos aspectos de habilitação e negociação do preço ofertado. 

 

11.15 – Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo 

ofertas destinadas a alterar outros elementos da proposta escrita. 

 

11.16 – Quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante 

poderá requerer tempo, para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, 

para tanto, valer-se de celular. O tempo, se concedido, não poderá exceder 5 minutos. 

 

11.17 – O Pregoeiro deverá registrar os lances ofertados, podendo, para tal fim, 

usar meios eletrônicos de gravação. 

 

11.18 – Poderá o Pregoeiro atribuir parâmetros para apresentação de novos 

lances, a fim de dar maior celeridade à disputa, dentro da razoabilidade. 

 

11.19 – Quando for obtido o menor preço por item possível, a etapa de lances 

será concluída. 

 



 

11.20 – Caso haja o comparecimento de um único interessado ou uma só 

proposta admitida, o Pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da 

fase de ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste edital concernentes à 

aceitabilidade da proposta, à habilitação, à negociação do preço ofertado e à 

adjudicação. 

 

11.21 – Declarada encerrada a fase de lances, o Pregoeiro procederá à 

classificação das licitantes e verificará se ocorre empate (ficto), nos termos do art. 44 da 

LC nº 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa – ME e da Empresa de Pequeno 

Porte – EPP), entre o lance mais bem classificado e os lances apresentados por empresas 

com direito a tratamento diferenciado. 

 

11.22 – Entende-se por empate (ficto) aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 

(cinco por cento) superiores ao lance mais bem classificado, ou seja, o de menor valor. 

 

11.22.1 - Ocorrendo o empate como considerado acima, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada para ofertar 

proposta inferior, cobrindo a proposta de menor valor, no prazo máximo de 5 (cinco) 

minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; caso não apresente 

nova proposta, serão convocadas as remanescentes enquadradas na situação acima, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

b) no caso de equivalência nos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecido no § 2º, art. 44 

da LC 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

c) Na hipótese do não exercício de preferência, nos termos previstos na alínea 

“a”, voltará à condição de primeira classificada a empresa autora da proposta de melhor 

preço originariamente apresentado na fase de lances; 

d) Não ocorrerá empate quando o melhor lance tiver sido apresentado por 

empresa que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

11.23 – O Pregoeiro abrirá o envelope de habilitação da proponente vencedora 

da disputa para verificar se essa preenche os requisitos de habilitação exigidos no edital. 

 

11.24 – Atendidas as exigências e não havendo manifestação recursal, à licitante 

será adjudicado do objeto vencido na disputa. 

 

11.25 – Se a proposta não for aceita ou se a proponente desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará as subseqüentes, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração e declaração daquela que preencha plenamente os 

requisitos do edital. 

 



 

11.26 – Encerrada a sessão, lavrar-se-á ata circunstanciada registrando-se todas 

as ocorrências relevantes, a qual ao final será assinada por todos os presentes. 

 

 

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 

12.1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar 

imediata e motivadamente a sua intenção, registrando-se em ata a síntese das suas 

razões, podendo juntar suas razões escritas no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as 

demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número 

de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

 

12.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à 

licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação. 

 

12.3 - Ter-se-á como não interposto o recurso se, não obstante manifestada a 

intenção de recorrer, não forem apresentadas as razões escritas de que trata o item 12.1, 

no prazo ali indicado. 

 

12.4 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

 

12.5 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 

homologará o procedimento. 

 

12.6 – Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e 

o acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

12.7 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da 

licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela 

Autoridade Competente. 

 

 

13 – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

13.1 – O pagamento a licitante vencedora será efetuado ate o 10º dia após a 

entrega efetiva dos materiais, acompanhados das respectivas Notas Fiscais, pela 

Tesouraria do Município. 

 

14 – DAS OBRIGAÇÕES 



 

 

14.1 – A adjudicatária se obriga, nos termos deste edital, a: 

 

14.1.1 – Comparecer para assinatura do contrato, no prazo de até 3 (três) dias 

úteis, contados da publicação da homologação e adjudicação, salvo se outro prazo for 

determinado, formalmente, pela Administração, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e 

modificações da Lei 8.883/94; podendo, a critério da Administração, o prazo ser 

prorrogado; 

 

14.1.2 – Fornecer o objeto adjudicado no presente edital, no local, preços, nas 

condições indicadas e com as características exigidas neste edital e de acordo com a 

legislação pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para a consecução do objeto, 

ressalvada a hipótese de expressa anuência por parte da Administração; 

 

14.1.3 – Estar, como condição para assinatura do Contrato, com toda 

documentação exigida para participação deste certame em situação regular e apresentar 

todas as ALTERAÇÕES SOFRIDAS pelo contrato social ou documento equivalente, 

conforme o caso; 

 

14.1.4 – Encaminhar em até 24 (vinte e quatro) horas a proposta ajustada ao 

último lance, formalizada e preenchida adequadamente. Devendo ser assinada pelo 

representante legal, guardada a perfeita caracterização do objeto licitado, em 

conformidade com as descrições contidas no edital e seus anexos; 

 

14.1.5 – Retirar a nota de empenho no prazo de 24 horas a contar da assinatura 

do contrato, salvo se outra data for firmada pela contratante; 

 

14.1.6 – Cumprir, fielmente, suas prestações contratuais em conformidade com 

os termos deste Edital e dos seus anexos, e da proposta; 

 

14.1.7 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo 

Município de Firminópolis/GO; 

 

14.1.8 – Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais e comerciais 

resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão; 

 

14.1.9 – Não opor embaraços ao acompanhamento e à fiscalização da execução 

contratual por parte do representante do Município de Firminópolis, devendo prestar 

todas as informações requeridas e atender às determinações do fiscal para a correção de 

eventuais vícios encontrados; 

 



 

14.1.10 - Cumprir outras determinações previstas na Lei n° 8.666/93 e no 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90); 

 

14.1.11 - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições 

habilitatórias exigidas nesta licitação; 

 

14.1.12 - Cumprir todas as obrigações descritas nos anexos deste edital (Termo 

de Referência e Contrato), como se transcritas aqui estivessem; 

 

14.1.13 – Os produtos fornecidos pela adjudicada deverão estar em perfeitas 

condições, devidamente acondicionados e em embalagens lacradas; 

 

14.1.14 - Fornecer os produtos de boa qualidade, nas quantidades e 

especificações contidas neste Edital e em seus anexos, dentro dos melhores padrões 

estabelecidos, vindo a responder pelos danos eventuais que comprovadamente vier a 

causar. 

 

14.2 – Constituem obrigações do contratante: 

 

14.2.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada; 

 

14.2.2 - Exercer a fiscalização dos fornecimentos por servidores especialmente 

designados e documentar as ocorrências havidas, propor as adequações necessárias ao 

bom andamento; 

 

14.2.3 - Efetuar os pagamentos devidos. 

 

15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1 – Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta 

Licitação, sem prejuízo as responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos 

devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida 

a prévia e ampla defesa, serão aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou 

não: 

 

I - Advertência; 

II - Multa, nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por 

cento) do valor global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não 

entregues; 

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o 

vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do(s) bem(ns); 

c) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do produto 

fornecido, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por 



 

cento) do valor do bem, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não 

substituídos/corrigidos; 

d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento, 

entendendo-se como recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se 

seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, ou no 

instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do 

valor contratado, para cada evento. 

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

IV - Impedimento de licitar e contratar com o Município de Firminópolis pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, da licitante que não celebrar o contrato, e da 

CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 

o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do Contrato. 

 

15.2 – Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no 

que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 

durante o prazo de execução contratual. 

 

15.3 – As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 

ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de 

perdas e danos cabíveis. 

15.4 – Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à 

CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante 

inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei. 

 

15.5 – Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, 

cometimento de fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá 

sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do 

previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que 

poderão ser aplicadas cumulativamente: 

 

15.5.1 – Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em 

fase de julgamento; 

 

15.5.2 – Rescisão contratual. 

 

15.6 – As penalidades aqui previstas têm caráter de sanção administrativa, 

consequentemente, a sua aplicação não exime o fornecedor da reparação de eventuais 

perdas e danos que seus atos venham acarretar ao Município de Firminópolis. 

 

15.7 – A aplicação de uma penalidade não exclui a das demais, quando cabíveis. 

 



 

 

16- REAJUSTE 

 

16.1 – Os preços propostos são fixos e irreajustáveis.  

 

 

17 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

17.1 – As licitantes estarão obrigadas a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

atualizado do contrato, nos termos do §1º do art. 65 da Lei de licitações. 

 

18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1 – Faculta-se o Pregoeiro de ofício ou por iniciativa dos interessados, 

realizar, em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento que 

deveria constar no ato da sessão pública. 

 

18.2 – O Prefeito Municipal poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público decorrentes de fato supervenientes, devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, ou deverá anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

18.3 – Corre por conta e risco da licitante todo o ônus decorrente de erro na 

elaboração da proposta apresentada, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

 

18.4 – A licitante responsabilizar-se-á pela veracidade e legitimidade dos 

documentos e das informações ali contidas. 

 

18.5 – A licitante responsabilizar-se-á pelas declarações feitas no curso do 

processo licitatório pelo preposto credenciado. 

 

18.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, prorrogando-se para o dia 

útil imediatamente posterior ao vencimento caso não haja expediente normal na 

Prefeitura de Firminópolis. 

 

18.7 – O Pregoeiro, em prol do interesse público, poderá sanar, relevar omissões 

ou erros puramente formais observados na documentação e na proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. 



 

 

18.8 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da 

segurança da futura aquisição. 

 

18.9 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das 

disposições constantes nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93. 

 

18.10 – Os envelopes não abertos ficarão, após o encerramento das fases 

procedimentais até o prazo de 30 (trinta) dias úteis, na Comissão Permanente de 

Licitação, à disposição das licitantes, após esse prazo, reserva-se no direito de 

fragmentá-los. 

 

18.11 – Cópias deste Edital poderão ser obtidas mediante apresentação de 01 

CD-ROM virgem, para gravação, na Avenida Goiânia nº 322, Centro, CEP 76.106-000, 

na cidade de Firminópolis/GO. Informações adicionais e esclarecimentos poderão ser 

obtidos pelos telefones (62) 3681-2112, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 

às 11:00 e das 13:00 às 17:00. 

 

Firminópolis, 30 de outubro de 2017. 

 

 

 

THIAGO APOLINÁRIO SILVA 
Pregoeiro Municipal 

Decreto nº 112/2017 

 

 

 

 

PROCESSO FISICO ASSINADO 

tel:%2862%29%203528-1130


 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2017 

A N E X O I 

TERMO DE REFERENCIA  

 

 

1 - JUSTIFICATIVA 

 

1.1 - Contratação de empresa para Aquisição de Material permanente e material de 

expediente em geral, conforme convenio firmado com o município de Firminópolis e o 

Fundo Nacional Desenvolvimento da educação – FNDE, através do programa “Brasil 

Carinhoso” - Governo Federal, Recurso para equipar a creche municipal no objetivo de 

melhor atendimento ao publico em destaque. 

 

2 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

2.1 - O objeto da presente licitação consiste na Contratação de empresa para Aquisição 

de Material permanente e material de expediente em geral, conforme convenio firmado 

com o município de Firminópolis e o Fundo Nacional Desenvolvimento da educação – 

FNDE, através do programa “Brasil Carinhoso”, conforme quantitativo e especificações 

abaixo:  

 

ITEM QUANT UNID PRODUTO  DESCRIÇÃO  V. UNIT P. TOTAL  

1 10 KIT 

KIT DE ENCAIXE - 

SACOLÃO 

CONECTANDO 

IDÉIAS COM 1000 

PEÇAS 

Kit com 1000 peças com 2,4,8 e 12 

encaixes, que permitem que as crianças 

montem diferentes cenários, com 

formatos de telhado, boneco e eixo com 

rodas. Acondicionado em sacola de pvc 

cristal, transparente, com bordas em 

vivo brilhante e alça de nylon. 

Dimensões do produto: 50x50x25 cm  

Dimensões do produto com embalagem: 

52x52x27 cm  

Peso aproximado do produto: 4300 g  

Itens inclusos: 1000 peças  

Composição / Material: Plástico  

Embalagem : Plástico. 

Certificação do Inmetro.. 

R$ 139,90 R$ 1.399,00 

2 2 UNID 
ARAMADO 

BORBOLETA 

Aramado borboleta, com cores 

vibrantes, lindo acabamento e circuitos 

diferentes. Indicado para o 

desenvolvimentoda coordenação viso 

motora, além de auxiliar no 

conhecimento formas e cores nas 

crianças. 

Faixa etária recomendada: À partir de 2 

anos  

Dimensões do produto: 17x20x23 cm  

Dimensões do produto com embalagem: 

R$ 74,90 R$ 149,80 



 

23x21x19 cm 

Peso aproximado do produto: 930g  

Itens inclusos 1 aramado  

Composição / Material: Madeira, MDF 

e Arame  

Embalagem: Papel microondulado . 

Certificação do Inmetro. 

3 20 UNID 
 CONJUNTO - 

BALDE DE PRAIA  

Conjunto de Balde de Praia: Contém 2 

moldes, 1 rastelo, 1 pá e 1 balde, sendo 

que as cores podem variar. estimula, de 

forma lúdica, a sociabilidade. 

Dimensões do produto: 21x17x17 cm  

Dimensões do produto com embalagem: 

23x19x19 cm 

Peso aproximado do produto: 140g  

Composição / Material: Plástico  

Embalagem: Papelão. 

Certificação do Inmetro. 

R$ 8,90 R$ 178,00 

4 10 UNID 

SACOLA 

ESTRELA 

MÁGICA - 

BLOCOS DE 

MONTAR 90 PÇS  

Bloquinhos plásticos, indicado para  

estimular a criatividade das crianças 

com muitas possibilidades de 

montagem. Bolsa Plástica para guardar 

as peças  inclusa. Contém 90 peças para 

montar.Dimensões da Embalagem 

(CxLxA): 29 x 17 x 16 cmCertificação 

do Inmetro. 

R$ 69,90 R$ 699,00 

5 10 UNID 
TRICICLO 

INFANTIL 

Triciclo Infantil, fabricado em Plástico 

Resistente e rodas de plástico com eixo 

de de aço. Possui ainda  uma Haste que 

Permite Que Os Pais Conduzam A 

Criança E Pode Ser Removida Com 

Facilidade, Suporte Para Os Pés E Aro 

Protetor.Certificação do Inmetro.   

R$ 399,00 R$ 3.990,00 

6 40 UNID 

CAMINHÃO 

BOIADEIRO EM 

PLÁSTICO 

Caminhão boiadeiro confeccionado em 

plástico, acompanha animais. 

Dimensões do produto: 28x14x12 cm  

Dimensões do produto com embalagem: 

30x16x14 cm 

Peso aproximado do produto: 240g  

Composição / Material: Plástico  

Certificação do Inmetro. 

R$ 10,90 R$ 436,00 

7 40 UNID 
BONECA BABY 

EM VINIL  

Boneca Feita Com Materiais De 

Qualidade, Aprovado Pelo Inmetro Que 

Garante Total Segurança, Qualidade E 

Durabilidade Ao Produto. A Boneca 

feita em vinil com articulações que não 

desmonta facilmente.Material:   Corpo: 

Vinil. Cabeça: Vinil.Estimula A 

Criatividade, Socialização, Capacidade 

Auditiva, Afetividade, E Imaginação De 

Fantasia.Conteúdo Da Embalagem: 1 

Boneca, Acessórios Inclusos, Fraldinhas 

R$ 19,90 R$ 796,00 



 

Para O Bebê Em Tecido E Fitinha Na 

Cabeça.Cor Da Fraldinha: Sortida 

Conforme Disponibilidade Em 

Estoque.Medidas Do Produto: (A X L X 

C): 20x 7x 12cm.Medidas Com 

Embalagem: (A X L X C): 21x 11x 

14cm 

8 4 CX CAIXA TÁTIL  

Caixa Tátil em madeira, através de duas 

aberturas as crianças terão que descobrir 

o que suas mãos estão tocando, e 

encontrar o par do objeto. 

Contém , mais  de 15 peças com 

tamanhos, formas e texturas diferentes. 

Materiais dos objetos: madeira, papelão, 

isopor, plástico, lixa, e.v.a. 

Formas dos objetos: cubo, quadrado, 

triângulo, círculo, retângulo. 

Estimula a criança descobrir e ampliar 

seus conhecimentos através da 

manipulação, como por exemplo, 

diferenciar liso/áspero, grosso/fino e 

gradativamente aumentar os conceitos 

através da percepção das formas. 

Desenvolve também a discriminação 

tátil, concentração e atenção. 

Embalagem: plástico encolhível. 

Medidas do Produto: 25x15,5x25 cm 

Certificação do Inmetro. 

R$ 63,90 R$ 255,60 

9 18 UNID 

HIPOPÓTAMO 

DIDÁTICO EM 

PLÁSTICO  

Hipopótamo didático, em plástico, com 

cores vivas, acompanha formas 

geométricas para encaixe. estimula de 

forma lúdica a imaginação, auxiliando a 

coordenação e conhecimento das 

cores.Faixa etária recomendada: A partir 

de 1 ano Dimensões do produto: 

30x15x15 cm Dimensões do produto 

com embalagem: 32x17x17 cmPeso 

aproximado do produto: 400g Itens 

inclusos 1 Hipopótamo Didático 

Composição / Material: Plástico 

Embalagem: Plástico Certificação do 

Inmetro. 

R$ 22,90 R$ 412,20 



 

10 10 UNID 

CONJUNTO - 

MORDEDOR 

PARA BEBE EM 

VINIL  

Mordedor fabricado em vinil atóxico, 

com 3 faces sendo: elefante, 

hipopótamo e rinoceronte todos 

fabricados em diversas cores. 

Este produto foi desenvolvido para 

estimular a coordenação motora e a 

percepção de formas e cores. 

Ideal para o desenvolver o sentido tátil, 

divertindo o bebê durante o banho e  

ajudando na dentição. 

Faixa etária recomendada: A partir de 3 

meses  

Dimensões do produto: 19x14x6 cm  

Dimensões do produto com embalagem: 

21x16x8 cm 

Peso aproximado do produto: 150g  

Itens inclusos: 3 peças  

Composição / Material: Vinil  

Embalagem : Papelão  

Certificação do Inmetro. 

R$ 11,90 R$ 119,00 

11 15 UNID 

BLOCOS 

PEDAGÓGICOS 

EM MADEIRA 

Blocos quebra cabeça de madeira com o 

tema sítio alegre, são 36 peças formam 

pequenas cenas de 4 peças, para as 

crianças iniciarem a fase de quebra 

cabeça. Permitindo desde cedo a 

integração da criança com elementos 

lúdicos da fazenda que estimulam sua 

imaginação. 

Desenvolve a atenção, a discriminação 

visual, o pensamento lógico e a relação 

do todo com suas partes, tornando-se 

um desafio que leva a criança à busca de 

soluções. 

Faixa etária recomendada: A partir de 2 

anos  

Dimensões do produto: 27x5x21 cm  

Dimensões do produto na embalagem: 

29x7x23 cm  

Peso aproximado do produto: 500g  

Composição / Material: Madeira  

Certificação do Inmetro. 

R$ 27,90 R$ 418,50 

12 20 UNID 

QUEBRA CABEÇA 

- PEÇAS 

CARTONADAS  

Quebra-cabeça peças cartonadas, peças 

grandes, plastificadas e elaboradas com 

cuidado para as crianças da primeira 

idade. 

Temas: Brincando na Piscina e 

Aventura na Floresta.  

Faixa etária recomendada: A partir de 2 

anos 

Dimensões do produto: 26x24x5 cm  

Dimensões do produto com embalagem: 

28x26x7 cm 

Peso aproximado do produto: 400g  

R$ 25,90 R$ 518,00 



 

Itens inclusos: 12 peças  

Composição / Material: Cartonado  

Embalagem : Papelão  

Certificação do Inmetro. 

13 10 UNID 

BOLICHE 

PLÁSTICO 

RIGIDO  

Conjunto com 10 pinos e 2 bolas 

Dimensões do Produto (CxLxA): Pino: 

7 x 7 x 19 cm / Bola: 10 cm Peso 

aproximado do Produto: 900 

grDimensões da Embalagem (CxLxA): 

14 x 35 x 21 cm Cerficado pelo 

Inmetro: Sim 

R$ 19,90 R$ 199,00 

14 2 UNID 

 

CUBO 

MULTIATIVIDAD

ES EM MADEIRA 

Brinquedo trabalha interação, 

combinação, coordenação motora, 

horas, e exploração concreta de 

atividades. 

Composto por 1 cubo medindo 20 x 20 

x 20cm, com 2 cordões e 4 formas 

geométricas. 

Dimensões do produto: 20x20x20 cm  

Dimensões do produto com embalagem: 

22x22x22 cm 

Peso aproximado do produto: 970g  

Itens inclusos: 1 cubo, 2 cordões e 4 

formas geométricas  

Composição / Material: Madeira  

Embalagem: Plástico encolhível 

Certificação do Inmetro. 

R$ 64,90 R$ 129,80 

15 6 KIT 

KIT DE 

DEDOCHES 3D 

EM FELTRO - 

FAMÍLIA - 4 

PEÇAS 

Kit dedoche família, composto por 5 

elementos: o pai, a mãe (com avental e 

bolsa removíveis), um filho, uma filha e 

um bebê. 

Os dedoches estimulam a imaginação da 

criança. São utilizados para contar 

histórias conhecidas ou inventadas. Ao 

ouvir e participar a criança amplia seu 

repertório, desenvolve a criatividade e 

adquire novos conhecimentos. 

Faixa etária recomendada: A partir de 2 

anos  

Dimensões do produto: 12x2x6 cm cada 

dedoche 

Dimensões do produto com embalagem: 

32x22x2 cm 

Peso aproximado do produto: 40g  

Itens inclusos 4 dedoches  

Composição / Material: Feltro  

Embalagem: Plástico  

Certificação do Inmetro. 

R$ 29,90 R$ 179,40 



 

16 2 KIT 

 KIT DE 

FANTOCHES EM 

FELTRO DE 

INCLUSÃO 

SOCIAL 

Kit composto por 7 personagens: 

ceguinho, vovozinha, joão dos 

bracinhos, zé nego, índia, gordinha e 

mendigo. Medida dos personagens 

variam de 33 a 38 cm. 

Dimensões do produto: 5x20x37 cm  

Dimensões do produto com embalagem: 

7x22x39 cm 

Peso aproximado do produto: 250g  

Itens inclusos 7 fantoches  

Composição / Material: Feltro e E.V.A  

Embalagem: Saco plástico  

Certificação do Inmetro. 

R$ 114,90 R$ 229,80 

17 4 KIT 
KIT DE CONES 

PLÁTICOS  

Kit de Cones com 8 Unidades feitas em 

PVC, que são leves e portáteis.Material 

: PVC. Características Gerais - Peso: 

0,300Kg - Dimensões (LxAxP): 

29x25x11cm Certificação do Inmetro. 

R$ 47,20 R$ 188,80 

18 4 UNID 

CONJUNTO 

ALFANUMÉRICO 

EM PLÁSTICO 

Confeccionado em plástico polietileno 

atóxico de alto brilho, de cores vivas, 

contém 1000 peças, sendo 26 conjuntos 

de números de 0 a 9, 26 conjuntos do 

alfabeto de A a Z e 13 conjuntos de 

vogais, cada peça medindo 

aproximadamente 30mm . Idade 

Recomendada: 02 a 10 

anos.Certificação do Inmetro. 

R$ 79,90 R$ 319,60 

19 30 UNID 
BAMBOLÊ EM 

PLÁSTICO 

Ideal para brincadeiras ao ar 

livre,estimula a movimentação corporal 

das crianças.Dimensões do produto: 

60x60x2 cm  

Dimensões do produto com embalagem: 

62x62x4 cm 

Peso aproximado do produto: 95g  

Itens inclusos 1 bambolê  

Composição / Material: Plástico  

Certificação do Inmetro. 

R$ 3,50 R$ 105,00 

20 1 UNID 

TEATRO 

FANTOCHE 

GIGANTE 

Teatro de Fantoches Gigante 

Contém 1 painel  

Medidas.: 1,49 x 0,83 mais abas. 

Dimensões; Largura 83 cm, 

Comprimento 149 cm, Peso aproximado 

45 kg.  

Feito em MDF, com cortina de Tecido.  

Certificação do Inmetro. 

R$ 335,90 R$ 335,90 



 

21 2 UNID 

ESCORREGADOR 

PLÁSTICO 

RIGÍDO 

Pode Ser Utilizado Em Áreas Internas E 

Externas 

Possui Dispositivo Que Produz 

Esguicho  

Degraus Com Textura Antiderrapante 

Base Larga: Maior Estabilidade 

Corrimão Em Alto Relevo: Auxilia Na 

Subida 

Trava De Segurança Em Formato De 

"X": Evita Acesso Lateral Da Criança 

Durante O Uso 

Estrutura Com Dupla Camada: Maior 

Durabilidade E Resistência 

Faixa etária recomendada: À partir de 2 

anos  

Dimensões do produto: 140x64x90 cm  

Dimensões do produto com embalagem: 

63x33x125 cm 

Peso aproximado do produto: 10kg  

Itens inclusos: 1 escorregador  

Composição / Material: Plástico  

Embalagem : Papelão  

Certificação do Inmetro. 

R$ 599,90 R$ 1.199,80 

22 2 UNID 

CESTA DE 

BASQUETE COM 

BASE DE APOIO – 

PLÁSTICO 

RIGIDO  

Possui uma base de apoio que deve ser 

preenchida com areia (não inclusa) para 

maior estabilidade. Inclui uma bola (cor 

pode variar).  

Medidas:  AxLxC(cm): 153cm x 56cm 

x 61cm 

Peso do Produto: 3,6 Kg 

Idade sugerida: a partir de 18 meses a 3 

anos 

Certificação do Inmetro. 

R$ 575,00 R$ 1.150,00 

23 8 UNID 

BOLA DE 

BORRACHA - Nº 

12 - SEM 

VÁLVULA 

Bolas de borracha com alta performance 

e resistência, indicada para vários tipos 

de atividades como: ginástica, fitness, 

cinesioterapia e exercícios de 

reabilitação ou condicionamento. 

Ideal para iniciação esportiva em 

atividades como futebol e handball.  

Dimensões do produto: 58 a 62 cm de 

circunferência,  

Peso aproximado do produto: 410 g  

Composição / Material: Borracha  

Certificação do Inmetro. 

R$ 20,00 R$ 160,00 

24 4 UNID 

BOLA DE 

BASQUETE - 

BORRACHA  

Bola de basquete de borracha, com 

válvula, ideal para iniciação esportiva 

no basquete.  

Dimensões do produto: 24x24x24 cm  

Dimensões do produto com embalagem: 

26x26x26 cm 

Peso aproximado do produto: 580g  

Certificação do Inmetro. 

R$ 39,90 R$ 159,60 



 

25 12 UNID 
GIRABABY 

DIDÁTICO  

Girababy, em plástico, acompanha 

formas geométricas, números e letras. 

auxiliando em seu reconhecimento, 

além da coordenação. Faixa etária 

recomendada: A partir de 1 ano  

Dimensões do produto: 29x17x33 cm  

Dimensões do produto com embalagem: 

29x18x34 cm 

Peso aproximado do produto: 800g  

Itens inclusos 1 Girababy  

Composição / Material: Plástico  

Embalagem: Papelão . Certificação do 

Imetro  

R$ 69,90 R$ 838,80 

26 1 UNID 
PISCINA DE 

BOLINHAS 

Piscina de Bolinhas com estrutura 100% 

galvanizada, desmontável e de fácil 

transporte. Estrutura galvanizada a 

banho, o que permite o tratamento por 

dentro e por fora dos tubos. Prática 

montagem devido seu sistema de 

encaixes. Idade Recomendada: Acima 

de 02 anos.  

Dimensões: (AxLxC) 1,80m X 1,50m X 

1,50m. Peso total do produto: 15kg. 

Componentes do Produto: 04 bases de 

madeira,04 hastes, 04 capinhas vinílicas, 

04 isotubos,04 cabanas metálicas,02 

suportes de ferro c/ parafuso,01 suporte 

de ferro s/ parafuso,01 rede de 

proteção,01 tenda, 

1500 Bolinhas. Certificação do Imetro  

R$ 1.416,32 R$ 1.416,32 

27 3 UNID 

ESPUMADO - COR 

COM COR 12 

BLOCOS ÁREA DE 

1,50 X 1,50 M 

Tapete multi colorido com 12 cubos , 

que estimulam a coordenação motora, a 

percepção visual e a auxilia no 

aprendizado das cores.  pode ser usado 

também como um tapete comum , 

protegendo as crianças da umidade do 

chão. Faixa etária recomendada: A 

partir de 1 ano. Dimensões do 

produto: Área de 150x150 

cm. Dimensões do produto com 

embalagem: 80x80x25 cm. Peso 

aproximado do produto: 4 kg. 

Composição / Material: Fabricado em 

espuma de alta densidade revestida de 

courvin impermeável.  

R$ 436,00 R$ 1.308,00 



 

28 5 UNID 

ESPUMADO - 

BABY APOIO 

ÁREA 0,45 X 0,50 

M 

Faixa etária recomendada: Sem restrição 

de faixa etária Dimensões do 

produto: 45x50x20 cm. Dimensões do 

produto com embalagem: 47x52x22 cm. 

Peso aproximado do produto: 1000g. 

Itens inclusos: 1 baby apoio. 

Composição / Material: Espuma de alta 

densidade e courvin. 

Embalagem: Plástico bolha  

R$ 112,00 R$ 560,00 

29 3 UNID 

ESPUMADO - 

CIRCUITO BABY 

2,50 M DE 

COMPRIMENTO 

Trajeto que  proporciona á criança 

diferentes aprendizados através de 

diversos percursos que podem ser 

montados , estimulando o 

desenvolvimento das habilidades 

psicomotoras , o estímulo da percepção 

sensorial e visual por conter diferentes 

trajetos com formatos diferentes e o uso 

de cores fortes.  Faixa etária 

recomendada: Sem restrição de faixa 

etária . Dimensões aproximadas do 

produto: 250 cm de comprimento. 

Dimensões do produto com 

embalagem: 50x50x60 cm. Peso 

aproximado do produto: 8 kg. Itens 

inclusos: 1 circuito baby. Composição / 

Material: Espuma de alta densidade e 

courvin. Embalagem: Plástico bolha. 

R$ 760,00 R$ 2.280,00 

30 3 UNID 

ESPUMADO - 

SALA DE ESTAR 

COM 4 PEÇAS E 

ÁREA DE 1,50 X 

1,50 M 

Sala de estar confortável para deixar as 

crianças brincando sem precisar se 

preocupar , pois não possui quinas onde 

eles possam se machucar, ou seja, é 

totalmente seguro , além de estimular a 

imaginação da criança. Faixa etária 

recomendada: A partir de 2 anos  

Dimensões do produto: Área de 

150x150 cm 

Dimensões do produto com embalagem: 

150x50x40 cm  

Peso aproximado do produto: 20 kg  

Itens inclusos: 1 sala de estar 

Composição / Material: Madeira 

revestida com espuma de alta densidade 

e courvin  

Embalagem: Plástico bolha  

R$ 868,00 R$ 2.604,00 



 

31 3 UNID 
CUBINHOS 

EDUCATIVOS 

Cubos educativos que permitem 

associações entre nomes e objetos de 

forma lúdica e divertida. O conjunto é 

confeccionado em plástico pvc e 

espuma, impresso em policromia. Faixa 

etária recomendada: A partir de 2 

anos.Dimensões do produto: 10x20x49 

cm Dimensões do produto com 

embalagem: 12x22x51 cmPeso 

aproximado do produto: 500g Itens 

inclusos 10 cubos Composição / 

Material: Espuma revestido em PVC 

Embalagem: Plástico  

R$ 119,90 R$ 359,70 

32 3 UNID 

ESPUMADO - 

SOFT BLOKS COM 

23 PEÇAS 

Blocos espumados em várias formas 

geométricas, ideal para brincadeiras de 

construção de faz-de-conta. 

Faixa etária recomendada: A partir de 2 

anos  

Dimensões do produto com embalagem: 

60x60x60 cm 

Peso aproximado do produto: 5 kg  

Itens inclusos 23 peças  

Composição / Material: Espuma 

revestida em tecido impermeável  

R$ 585,00 R$ 1.755,00 

33 3 UNID 

ESPUMADO - 

TURTLE SOFT 

COM 3 PEÇAS 

ÁREA DE 1,15 X 

1,20 M 

Turtle soft  em formato de tartaruga com 

bordas elevadas que garantem a 

segurança. Produzido em espuma de alta 

densidade e revestido em vinil. 

Faixa etária recomendada: Sem restrição 

de faixa etária  

Dimensões do produto: Área de 

115x120 cm e altura de 58 cm  

Dimensões do produto com embalagem: 

90x40x35 cm 

Peso aproximado do produto: 4000g  

Itens inclusos 1 turtle soft  

Composição / Material: Espuma 

revestido em vinil  

R$ 519,00 R$ 1.557,00 

34 1 UNID 

KIT IMAGENS E 

JOGOS 

EDUCAÇÃO - 

ESPUMADOS E 

BAGUM 

Kit composto por 3 jogos: Dominó de 

Frutas com 28 peças, Dominó de 

Vegetais com 28 peças e Jogo da 

Memória de Bichos com 20 peças. 

Confeccionados em espuma de 

densidade 20 revestida em bagum 

costurado. Acompanha bolsa plástica 

superflex 20mm para guardar o seu kit. 

Medidas: Dominó: 18 x 10 x 4 cm cada 

peça - Memória: 16 x 16 x 2 cm cada 

peça 

Material: Confeccionados em espuma 

de densidade 20 revestida em bagum 

costurado 

Peças: 76 peças 

R$ 467,00 R$ 467,00 



 

Idade sugerida: 0 a 3 anos 

Peso do Produto: 2.93 Kg 

Inmetro: Sim 

35 2 UNID 

AMARELINHA - 

ESPUMADO E 

BAGUM 

Tapete em bagum 1,40 x 3,30 m, com 

aplicações todas costuradas em forma de 

amarelinha em diversas cores. 

Acompanha bolsa para 

guardar.Medidas: 1,40 x 3,30 m 

Idade sugerida: 0 a 3 anos 

Peso do Produto: 2,370 kg 

Inmetro: Sim 

R$ 195,00 R$ 390,00 

36 2 UNID 

ESPUMADO - 

JOGO DA 

TARTARUGA 

Composto por um tapete confeccionado 

em bagum medindo 70 cm de largura 

por 200 cm de comprimento com 

aplicações costuradas em formato de 

números com recheio em isomanta de 

espessura de 4 milímetros, acompanha 

um dado costurado de pontos de 1 à 6 

no tamanho de 10 cm x 10 cm x 10 cm 

na densidade 18 e 3 tartarugas 

costuradas no tamanho de 25 cm x 25 

cm. Com bolsa em bagum costuradas e 

com alça para guardar. Dimensões do 

produto:  

- Tapete tabuleiro: Área de 200x70 cm 

- Dado: 10x10x10 cm 

- Tartarugas: 25x25 cm 

Dimensões do produto com embalagem: 

68x22x22 cm 

Peso aproximado do produto: 1600g  

Itens inclusos 1 Tapete, 1 dado e 3 

tartarugas  

Composição / Material: Espuma e 

Bagum  

Embalagem: Plástico com fechamento 

em zíper  

169,9 R$ 339,80 

37 30 UNID COLCHONETE 

Colchonete azul confeccionado em 

espuma e revestido de lona plastificada 

de alta qualidade. 

Dimensões do produto: 130x60x10 cm  

Dimensões do produto com embalagem: 

132x62x12 cm 

Peso aproximado do produto: 3700g  

Itens inclusos: 1 colchonete  

Composição / Material: Espuma e lona  

R$ 117,00 R$ 3.510,00 



 

38 80 UNID 

LENÇOL AVULSO 

PARA BERÇO - 

COM ELASTICO  

Tamanho: Padrão Americano. 

Conteúdo: Lençol Avulso com Elástico 

para Berço  

Material: Malha. 

Composição: 100% Algodão. 

Informações Adicionais:Fio 30/1 

penteado.  

Densidade: 250.  

Extrema maciez.  

Anti-alérgico 

Cor: Liso. 

Conteúdo e Dimensões: 1 Lençol avulso 

com elástico: 70x130x15cm. 

R$ 19,99 R$ 1.599,20 

39 40 UNID 
TOALHA DE 

BANHO  

Toalha de Banho , 100% algodão em 

Fio Penteado. Dimensoes de  1,30 m x 

0,70m    Composição:   100% Algodão 

em Fio Penteado   Gramatura: 360g/m². 

R$ 19,90 R$ 796,00 

40 130 UNID 

CANECA 

PLÁSTICA 

RÍGIDO -  COM 

ALÇA 

Característica: Caneca plástica, com 

alça, capacidade de  300 ml.  Produto 

com qualidade superior . Feito em 

plástico polipropileno grosso de alta 

durabilidade. 

Material :Polipropileno de primeira, 

atóxico 

Modelo: Paredes internas e externas 

lisas sem reentrâncias ou ressaltos, sem 

bordas, frisos na base. 

Resistência a temperatura:100ºC por 20 

minutos 

Altura:≥ 86 mm 

Diâmetro interno da boca:≥ 72 mm 

Espessura:≥ 2,5 mm 

Diâmetro externo:≥ 79  mm 

Capacidade :≥ 300 mL 

R$ 3,10 R$ 403,00 

41 4 UNID 
CADEIRA PARA 

REFEIÇÃO – BEBÊ 

Caderinha para Alimentação de bebes 

com cinto de segurança de 5 pontos com 

regulagem na altura dos ombros. 

Bandeja removível com travas laterais 

facilmente acionáveis. 

Estrutura tubular projetada para maior 

estabilidade. 

Seguro, leve e compacto.  

Pedana. 

Fácil de abrir, dobrar e guardar. 

Retentor entrepernas. 

Dimensões: 

Aberto: Altura: 100 cm – Largura: 65 

cm – Profundidade: 84 cm 

Fechado: Altura: 111 cm – Largura: 65 - 

Profundidade: 33 cm  

Peso: 5,3 kg. 

R$ 259,00 R$ 1.036,00 



 

TOTAL DOS ITENS R$ 34.947,62 

 

 

3 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 

3.1 - O custo estimado pela Administração para a totalidade dos itens é de R$ 34.947,62 

(TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E 

SESSENTA E DOIS). 

 

4 – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1 - O pagamento a licitante vencedora será efetuado até o 10º dia após a entrega 

efetiva dos bens, acompanhados das respectivas Notas Fiscais, pela Tesouraria do 

Município. 

 

5 - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:  

 

5.1 - A entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 

contar da SOLICITAÇÃO feita pela Secretaria de Educação, devendo a entrega do 

referido material, ser efetuada na Secretaria Municipal de Educação, em dias úteis das 

08h00min às 16h00min horas. 

 

6 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

 

- Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 - Instituto do Pregão; 

- Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, e alterações posteriores - Regulamento do Pregão; 

- Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores - Lei de Licitações; 

- Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006; 

- Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

7.1 - Fornecer o objeto adjudicado no local, preços e nas condições indicadas neste 

Termo de Referência; 

 

7.2 - Estar, como condição para assinatura do Contrato, com toda documentação exigida 

para participação deste certame em situação regular e apresentar todas as 

ALTERAÇÕES SOFRIDAS pelo contrato social ou documento equivalente, conforme 

o caso; 

 

7.3 - Cumprir, fielmente, suas prestações contratuais em conformidade com os termos 

deste Termo de Referência e dos seus anexos, e da proposta; 

 



 

7.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Município de 

Firminópolis/GO; 

 

7.5- Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes 

da adjudicação do objeto deste Pregão; 

 

7.6- Não opor embaraços ao acompanhamento e à fiscalização da execução contratual 

por parte do representante do Município de Firminópolis, devendo prestar todas as 

informações requeridas e atender às determinações do fiscal para a correção de 

eventuais vícios encontrados; 

 

7.7- Cumprir outras determinações previstas na Lei n° 8.666/93 e no Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90); 

 

7.8 - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições habilitatórias exigidas 

nesta licitação. 

 

7.9- Os produtos fornecidos pela adjudicada deverão estar em perfeitas condições, 

devidamente acondicionados e em embalagens lacradas; 

 

7.10 - Fornecer os produtos de boa qualidade, nas quantidades e especificações contidas 

neste Termo de Referência e em seus anexos, dentro dos melhores padrões 

estabelecidos, vindo a responder pelos danos eventuais que comprovadamente vier a 

causar. 

 

8 - DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

 

8.1 – O prazo de vigência do contrato será contado da data de sua assinatura até o dia 31 

de dezembro de 2017, com validade e eficácia legal após a publicação do extrato do 

contrato no Placar de Avisos da Prefeitura, podendo ser prorrogado na forma do art. 57 

da Lei 8.666/93. 

 

9 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

9.1 – As despesas decorrentes do presente Contrato ocorrerão às expensas das seguintes 

dotações orçamentárias: 

05.10.301.2.079.4.4.90.52 – EQUIPAMENTO MATERIAL 

PERMANENTE. 



 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2017 

A N E X O II  

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

Prefeitura Municipal de Firminópolis 

Ref: Pregão Presencial nº. 022/2017 

 

Prezados Senhores, 

 

___(nome da empresa)___, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ___, sediada 

___(endereço completo)___ , telefone _________, e-mail ____________, tendo 

examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta referente a licitação supra nas 

especificações e quantitativos abaixo: 

 

ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO  MARCA V. UNIT V. TOTAL 

1  UNID   R$  R$  

2  UNID   R$  R$  

3  UNID   R$  R$  

4  UNID   R$  R$  

5  UNID   R$  R$  

6  UNID   R$  R$  

7  UNID   R$  R$  

8  UNID   R$  R$  

9  UNID   R$  R$  

10  UNID   R$  R$  

11  UNID   R$  R$  

12  UNID   R$  R$  

13  UNID   R$  R$  

14  UNID   R$  R$  

15  UNID   R$  R$  

16  UNID   R$  R$  

TOTAL PROPOSTA R$  

 

 



 

O valor Total, fixo e reajustável, dessa proposta é de R$. 

________(________), já inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 

taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, 

treinamentos, lucros, dividendos e demais despesas necessárias ao cumprimento integral 

do objeto da licitação Pregão Presencial nº 022/2017. 

 

O prazo de validade desta proposta é de ______ dias, contados a partir da 

data estipulada para a realização da sessão. 

 

Obs.: A empresa além destes termos poderá apresentar outras informações que julgue 

necessárias. 

 

 

______, ______ de ___________ de 2017. 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa  

Nome completo e CPF 



 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2017 

A N E X O III 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

 

 

 

Por meio deste instrumento particular, a Empresa (qualificação da Empresa), por 

intermédio do Sr. ____________(qualificação), nomeia e constitui seu bastante 

procurador, o Sr. _____________(nome completo do outorgado, naturalidade, estado 

civil, profissão, carteira de identidade, CPF, endereço), com poderes para praticar todos 

os atos relativos à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017, 

notadamente, para formular ofertas escritas e verbais, negociar preços, assinar 

documentos de habilitação, atas e instrumento de compromisso, interpor recursos e 

renunciar ao direito de propô-los, enfim todos e quaisquer atos indispensáveis ao bom e 

fiel cumprimento do presente mandato. 

 
_______, ______ de ___________ de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa  

Nome completo (FIRMA RECONHECIDA) 

 
 

 
 
Obs: Esta procuração ficará retida no processo. 

 



 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2017 

A N E X O IV 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

Prefeitura Municipal de Firminópolis 

Pregão Presencial nº. 022/2017 

 

 

 

A licitante ___________________________, inscrita no CNPJ pelo nº 

____________________, com sede na Av./Rua_______________________, através do 

presente credencia  o(a) Sr.(a)______________________, inscrito (a) na Cédula de 

Identidade nº ________________________ e no CPF nº 

__________________________, a participar do procedimento licitatório instaurado 

pelo Município de Firminópolis/GO, na modalidade Pregão Presencial nº 022/2017, na 

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 

pronunciar-se em nome desta empresa, bem como formular proposta, ofertar lances 

verbais, negociar preços, declarar a intenção de recursos e praticar todos os demais atos 

inerentes ao certame. 

 

 

_____, _____ de __________, de 2017. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura e Nome do representante legal da empresa. 

(firma reconhecida) 

 

 

 



 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2017 

A N E X O V 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL 

(ENTREGA FORA DOS ENVELOPES) 

 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

Prefeitura Municipal de Firminópolis 

Pregão Presencial nº. 022/2017 

 

 

 

 

A empresa ________________ estabelecida ________________ inscrita no 

CNPJ sob o nº________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) 

________________, inscrito (a) no RG sob o n.º ___________ e no CPF 

n.º____________, ciente das normas do Edital, DECLARA, sob as penas da lei, que 

cumpriu fielmente todos os requisitos de comprovação para habilitação no PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 022/2017, promovido pelo Município de Firminópolis. 

 

 

_____, _____ de __________, de 2017. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura e Nome do representante legal da empresa. 

 

 

 

 

OBS.: ESTE DOCUMENTO, TAMBÉM, DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO 

DO CREDENCIAMENTO, OU SEJA, FORA DOS ENVELOPES. 

 

 

 



 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2017 

A N E X O VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

À HABILITAÇÃO 

 

 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA 

Prefeitura Municipal de Firminópolis  

Pregão Presencial nº 022/2017 

 

 

 

A empresa ________________ estabelecida ________________ inscrita no 

CNPJ sob o nº ________________ declara, sob as penas da Lei, que: 

 

a) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, bem como, está ciente da obrigatoriedade de declarar, em 

havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios; 

b) esta empresa se submete inteiramente a todas as condições estabelecidas no 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2017; 

c) esta empresa não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com 

órgãos da Administração Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 

 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  

 

 

 ________________, em ______ de __________________ de 2017. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura e Nome do representante legal da empresa. 



 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2017 

A N E X O VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII DA 

CF/88 

 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA 

Prefeitura Municipal de Firminópolis 

Pregão Presencial nº 022/2017 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa ________________ estabelecida ________________ inscrita no CNPJ sob o 

nº________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) 

________________, inscrito (a) no RG sob o n.º ___________ e no CPF 

n.º____________, DECLARA, para os fins do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º 

da Constituição Federal de 1988 e do Decreto n.º 4.358, de 05 de setembro de 2002, c/c 

o Art. 27, inciso V, da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescida pela Lei n.º 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 (   )  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

______, _____ de __________ de 2017.  

 

 

______________________________________________ 

Assinatura e nome do representante legal da empresa. 

 

Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 



 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2017 

A N E X O VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

(ENTREGA FORA DOS ENVELOPES) 

 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA 

Prefeitura Municipal de Firminópolis 

Pregão Presencial nº 022/2017 

 

 

A empresa.........................estabelecida........................inscrita no CNPJ sob o 

nº......................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) 

..................................., inscrito (a) no RG sob o n.º ................... e o CPF n.º...................., 

DECLARA, para fins legais, está enquadrada na categoria de 

____________(microempresa ou empresa de pequeno porte) nos termos do art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/2006, não estando incurso nas exclusões do §4º do citado 

artigo. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

_________, ____de ___________de 2017.  

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura e nome do representante legal da empresa. 

 



 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2017 

A N E X O IX 

 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 

“CONTRATO DE 

FONECIMENTO MATERIAL 

PERMANTENTE, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE 

FIRMINÓPOLIS E A EMPRESA 

______________________”. 
 
Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS, Estado de 

Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Goiânia, nº 322, 140, 
Centro, com CNPJ nº02.321.917/0001-13, representada pelo seu Prefeito Municipal o 
Sr. JORGE JOSE DE SOUSA, brasileiro, casado, portador do CPF nº 088.757.901-91 
, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada simplesmente, 
CONTRATANTE, e a empresa______________,    inscrita    no    CNPJ    nº    
______________,    estabelecida    na_________________, neste ato representada por 
_______________, brasileiro(a), casado(a), residente e domiciliado (a) em 
____________, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, acordam 
celebrar o presente contrato, com fundamento na Lei 8.666/93 e suas alterações, no 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 022/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1 - O objeto da presente licitação consiste na Contratação de empresa para 

Aquisição de Material permanente e material de expediente em geral, conforme 

convenio firmado com o município de Firminópolis e o Fundo Nacional 

Desenvolvimento da educação – FNDE, através do programa “Brasil Carinhoso”.  

 

1.2 - A entrega deverá ser feita pela CONTRATADA em até 48 (quarenta e 

oito) horas após a solicitação, na Secretaria Municipal de Educação, em dias úteis das 

08h00min às 16h00min horas, em quantidade previamente determinados. 

 

1.3 - A Nota Fiscal/Fatura deve obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu 

objeto.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

2.1 - O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA à importância total de 

R$. _______________________(__________), referente aos itens abaixo descritos, 

condicionada a entrega parcelada de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de 

Educação. 

 



 

 

ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO  MARCA. V. UNIT V. TOTAL 

1  UNID   R$  R$  

2  UNID   R$  R$  

3  UNID   R$  R$  

4  UNID   R$  R$  

5  UNID   R$  R$  

6  UNID   R$  R$  

7  UNID   R$  R$  

8  UNID   R$  R$  

9  UNID   R$  R$  

10  UNID   R$  R$  

11  UNID   R$  R$  

12  UNID   R$  R$  

13  UNID   R$  R$  

14  UNID   R$  R$  

15  UNID   R$  R$  

16  UNID   R$  R$  

TOTAL PROPOSTA R$  

 

2.2 – No preço disposto no item 2.1. estão incluídas todas as despesas diretas e 

indiretas, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, 

taxa de administração, previsão de lucro, seguro, frete e outros necessários ao 

cumprimento integral dos objetos da contratação. 

 

2.3 - Para execução do pagamento de que trata esta Cláusula, a 

CONTRATADA deverá fazer constar na nota fiscal correspondente, emitida, sem 

rasura, em letra bem legível, em nome do CONTRATANTE. 

 

2.4 - O pagamento a licitante vencedora será efetuado até o 10º dia após a 

entrega efetiva dos bens, acompanhados das respectivas Notas Fiscais, pela Tesouraria 

do Município. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

 

4.1 – O presente contrato terá vigência após a data da assinatura, tendo eficácia 

com a publicação do extrato no Placar da Prefeitura Municipal de Firminópolis, até 31 

de dezembro de 2017, podendo ser aditado mediante termo aditivo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 



 

5.1 - São obrigações da CONTRATADA: 

 

5.1.1 - Fornecer o objeto adjudicado no local, preços e nas condições indicadas 

neste Termo de Referência; 

 

5.1.2 - Estar, como condição para assinatura do Contrato, com toda 

documentação exigida para participação deste certame em situação regular e apresentar 

todas as ALTERAÇÕES SOFRIDAS pelo contrato social ou documento equivalente, 

conforme o caso; 

 

5.1.3 - Cumprir, fielmente, suas prestações contratuais em conformidade com os 

termos deste Termo de Referência e dos seus anexos, e da proposta; 

 

5.1.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Município de 

Firminópolis/GO; 

 

5.1.5- Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais e comerciais 

resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão; 

 

5.1.6- Não opor embaraços ao acompanhamento e à fiscalização da execução 

contratual por parte do representante do Município de Firminópolis, devendo prestar 

todas as informações requeridas e atender às determinações do fiscal para a correção de 

eventuais vícios encontrados; 

 

5.1.7- Cumprir outras determinações previstas na Lei n° 8.666/93 e no Código 

de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90); 

 

5.1.8 - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições habilitatórias 

exigidas nesta licitação. 

 

5.1.9- Os produtos fornecidos pela adjudicada deverão estar em perfeitas 

condições, devidamente acondicionados e em embalagens lacradas; 

 

5.1.10 - Fornecer os produtos de boa qualidade, nas quantidades e especificações 

contidas neste Termo de Referência e em seus anexos, dentro dos melhores padrões 

estabelecidos, vindo a responder pelos danos eventuais que comprovadamente vier a 

causar. 

  

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

6.1 - São obrigações do CONTRATANTE: 



 

 

6.1.1 - Fiscalizar a fiel observância das disposições do Contrato, por meio de 

servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, 

registrando em relatório as deficiências porventura existentes no fornecimento dos bens, 

notificando à CONTRATADA sobre falhas ou defeitos e determinando prazo para a 

regularização das falhas, faltas e defeitos observados. 

 

6.1.2 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento 

executado em desacordo com o Contrato. 

 

6.1.3 - Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA durante o prazo de vigência deste Contrato, com referência ao 

fornecimento dos bens. 

 

6.1.4 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 

 

6.1.5 - Fiscalizar a entrega dos bens. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato ocorrerão às expensas das 

seguintes dotações orçamentárias:  

 

05.10.301.2.079.4.4.90.52 – EQUIPAMENTO MATERIAL 

PERMANENTE. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 
 

8.1 - Os preços ora contratados são fixos e irreajustáveis.  

 

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

9.1 - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no 

montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de 

acordo com os §1º e §2º do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES 

 

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato o 

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções: 

 



 

I - Advertência; 

II - Multa, nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por 

cento) do valor global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não 

entregues; 

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o 

vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do(s) bem(ns); 

c) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do produto 

fornecido, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por 

cento) do valor do bem, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não 

substituídos/corrigidos; 

d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento, 

entendendo-se como recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se 

seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, ou no 

instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do 

valor contratado, para cada evento. 

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

IV - Impedimento de licitar e contratar com o Município de Firminópolis pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, da licitante que não celebrar o contrato, e da 

CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 

o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do Contrato. 

 

10.2 - A CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 durante o prazo de 

execução contratual. 

 

10.3 - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 

ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de 

perdas e danos cabíveis. 

 

10.4 - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à 

CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante 

inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei. 

 

CLÁUSULA ONZE – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1 - A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por 

representante designado pelo Município de Firminópolis, nos termos do Art. 67 da Lei 

n.º 8.666/93. 

 



 

11.2 – A aceitação do objeto deste instrumento somente será efetivada após ter 

sido o mesmo considerado satisfatório, ficando a empresa fornecedora obrigada a 

substituí-lo sempre que ocorrer falha, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

CLÁUSULA DOZE – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

 

12.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as 

consequências contratuais, de acordo com o disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei nº. 

8.666/93 e alterações posteriores. 

 

12.2 - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

CLÁUSULA TREZE – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

13.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso administrativo, o prazo de 05 

(cinco) dias da notificação, a Secretaria Municipal de Administração, a qual ficará 

sobrestada até o julgamento do pleito nos termos do Art. 109 da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUATORZE – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS 

OMISSOS 

 

14.1 - A execução deste Contrato e os casos omissos serão regulados pela Lei n.º 

8.666/93 e suas alterações posteriores, pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de 

Direito Público, aplicando-lhe, supletivamente, a Lei n.º 8.078/90, os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado, na forma do Art. 54 c/c 

inciso XII, do Art. 55, ambos da Lei n.º 8.666/93. 

 

14.2 – O presente contrato está vinculado à licitação modalidade Pregão n.º 

022/2017 e seus anexos, bem como na proposta de preços emitida pela 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUINZE – DA PUBLICAÇÃO 

 

15.1 - O CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, no prazo 

de 20 (vinte) dias, contados do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da assinatura, sob 

pena de ineficácia, no Placar da Prefeitura Municipal de Firminópolis, conforme 

determina o parágrafo único do Art. 61 da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO 

 

16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Firminópolis, Estado de Goiás, para 

dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento.  

 



 

E, por estarem assim justas e acertadas, celebram o presente Contrato em 03 

(três) vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual, depois de 

lido e achado conforme por 02 (duas) testemunhas, a todos os atos presentes, vai 

assinado pelas partes, as quais se obrigam a cumpri-lo.    

 

 

Firminópolis – GO, de      de 2017. 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE FIRMINOPOLIS   

JORGE JOSÉ DE SOUZA            CNPJ:  

       CONTRATANTE       CONTRATADO 

 

 

Testemunhas:  

 

1 - ____________________________   2_________________________________ 

     CPF:                                                       CPF: 

 

 


