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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO Nº 026/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 

NOVA DATA DA 

REALIZAÇÃO 

18/03/2021 

HORÁRIO 13h00min 

LOCAL                                    
Sala de Licitações, Rua Oito, 650 – Nova Canaã        

Paulista/SP 

 

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA, Prefeita Municipal de Nova Canaã Paulista, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que se acha aberta, nesta 

unidade, licitação na modalidade, PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO  

POR ITEM - Processo nº 026/2021, objetivando a contratação de fornecimento de 

materiais pedagógicos, que será regida pela Lei Federal nº 10520/2002 e Decreto 

Municipal nº 522/2007, alterado pelo Decreto Municipal nº 822/2013 (Regulamenta o 

pregão no município), aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 

da Lei Federal nº 8666/1993, com alterações posteriores (Regulamenta as licitações e 

contratos), e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 
O Edital completo em CDs, ou impressos, contendo as informações necessárias estará à 
disposição dos interessados no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura 
Municipal de Nova Canaã Paulista, sito à Rua Oito - nº 650 - Centro, em Nova Canaã 
Paulista - SP, em horário de expediente, das 07h às 11h00min e das 13h00min às 
17h00min, de Segunda às Sexta ou gratuitamente através do e-mail: 
licitacao@novacanaapaulista.sp.gov.br  
 
a) Não será exigida Caução de Participação nesta Licitação. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 
anexos, que dele fazem parte integrante. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

I - DO OBJETO 

1- A presente licitação tem por objeto Contratação de Empresa Especializada para 
Fornecimento de Material Didático aos Alunos do Ensino Fundamental e Educação 
Infantil desta Municipalidade para o exercício de 2021, conforme descrito no Anexo I 
deste Edital, sendo tal objeto especificado abaixo: 
a) fornecimento de material didático pedagógico impresso e digital (nas versões Web e 
dispositivos móveis); 
b) fornecimento de Portal Educacional contendo objetos digitais educacionais para 
Alunos, Professores, Equipe Pedagógica e Pais; 
c) fornecimento de Serviço de Assessoria Pedagógica Presencial e à distância; 

mailto:licitacao@pmaparecidadoeste.sp.gov.br
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d) cursos de Capacitação e Formação para a comunidade escolar; 
e) avaliações Integradas de Desempenho para alunos do Ensino Fundamental I (a partir 
do 2º ano do Ensino Fundamental); 
e) de Avaliação Simulada modelo Prova Brasil para alunos do 2º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental; 
2 - A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, poderá ser prorrogado conforme 
dispõe o artigo 57, inciso IV da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, a critério das 
partes e no limite da Lei. 

II - DA PARTICIPAÇÃO 

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente 
ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes 
deste Edital. 

III - DO CREDENCIAMENTO 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outros atos 
societários emitidos por órgão público, que investem uma pessoa física na condição de 
órgão dela, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos, e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que 
comprove os poderes do mandante para a outorga. 
2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto. 
3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará à imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e de Microempresa – 
ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, de acordo com modelo estabelecido no Anexo 
II e V do Edital, deverão ser apresentadas fora dos Envelopes nºs 1 e 2, bem como 
os demais documentos constantes do item III deste Edital. 

2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 
PREGÃO Nº 010/2021 
PROCESSO 026/2021 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA/SP 
NOME DA EMPRESA 
CNPJ 
IE 
ENDEREÇO 
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ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO” 
PREGÃO Nº010/2021 
PROCESSO 026/2021 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA/SP 
NOME DA EMPRESA 
CNPJ 
IE 
ENDEREÇO 

 
3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada 
e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a 
procuração. 
4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 
b) número do processo e do Pregão; 
c) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por 
extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 
financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além 
do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de 
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto da presente licitação; 
d) prazo de validade da proposta de no mínimo 30 dias. 
2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, salvo hipóteses de manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93, que deverá ser 
comprovado pelo Contratado e aprovado pelo Contratante. 
4 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as 
cláusulas deste edital e dos termos da Lei Federal 10.520/02, da Lei Federal 8.666/93; no 
que couber; Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e demais normas 
complementares.  

5 – A licitante deverá apresentar amostras dos materiais ofertados: 
5.1 A empresa licitante vencedora deverá apresentar amostras dos materiais ofertados, 
conforme as especificações deste Edital, além de uma descrição pormenorizada e 
específica de cada caderno, por disciplina em cada série, para que a Comissão Especial 
composta por servidores do setor pedagógico da Prefeitura possa analisar e efetuar a 
avaliação do material didático, conforme o descrito no Anexo I deste Edital; 
5.2 As amostras dos materiais ofertados deverão ser encaminhadas juntamente com a 
proposta, contudo, separadamente, devidamente identificado, sendo que a Comissão 
Especial fará a abertura e a conferência dos mesmos emitindo laudo de avaliação; 
5.3 Notas explicativas importantes do item relativo à amostra apresentada, quando for o 
caso. 
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5.4 Caso o material da licitante detentora de menor preço não for aprovado, serão 
convocados os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para 
apresentação de suas amostras nos moldes descritos. 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 
 
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART. 28 DA LEI FEDERAL 8.666/93) 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício; 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 
1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não 
precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido 
apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
1.2 - REGULARIDADE FISCAL (ART. 29 DA LEI FEDERAL 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, relativo à sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
c) Certidão de Débito com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários (ISSQN) e Tributos 
Imobiliários (IPTU)) da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual relativo ao ICMS da sede dos 
licitantes;  
e) Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida ativa da União; 
f) Certidão de Débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
g) Certidão de Débitos Trabalhista - CNDT - (ou Positiva, com efeitos de Negativa). 
h) Cadastro de apenados (https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/). 
 
 
1-3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ART. 30 DA LEI FEDERAL 
8.666/93) 

a) Caso a licitante tenha estado em regime de Concordata ou Recuperação Judicial, 
deverá apresentar, juntamente com a certidão positiva, Plano de Recuperação já 
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor de acordo com a SÚMULA 
50 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 
1.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração. 
b) Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho. 
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c) Declaração de Ciência e Cumprimento de Requisitos de Habilitação (FORA DO 
ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO). 
d) Atestado(s) de Capacidade Técnica, firmado(s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado que comprove que a licitante presta(ou) serviços de fornecimento de material 
didático, para alunos e professores do Ensino Fundamental e Educação Infantil, incluindo 
assessoria pedagógica aos docentes da rede municipal de ensino, Portal de Educação. 
Os atestados deverão estar necessariamente em nome da licitante, datados, assinados e 
indicar quantidades suficientes para que, juntos, representem no mínimo 50% (cinquenta 
por cento) da quantidade TOTAL de alunos indicada na cláusula 1ª, deste Edital. 
 
1.5 - A REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS ou EMPRESAS 
DEPEQUENO PORTE: 
a) As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar toda 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 
b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
c) A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo 
facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, na forma dos incisos XVI e XXIII do 
art. 4º da Lei Federal n.º 10.520/02, c/c o art. 45, II, da Lei Complementar n.º 123/06. 
d) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame. 
2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 
estabelecido no Anexo I ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os 
documentos de habilitação. 
2.1 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes 
no certame. 
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 
3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções 
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes. 
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4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observados seguintes critérios: 
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela; 
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 
(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço total do item. 
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 
empate de preços. 
5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 
lance sem relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, observada a redução mínima (valor unitário) entre os 
lances, aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução 
mínima entre os lances incidirá sobre o preço total do item. 
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinar da formulação de lances. 
8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se 
para as selecionadas o último preço ofertado. 
9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 
10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 
10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão 
sobre a habilitação, inclusive mediante: 
a) substituição e apresentação de documentos, ou 
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
12.2 - A administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com 
o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
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aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 
vencedor. 

 

VIII – DAS AMOSTRAS  

1 - As amostras dos materiais ofertados deverão ser encaminhadas juntamente com a 
proposta, contudo, em invólucro lacrado separado, devidamente identificado, sendo que a 
Comissão Especial fará a abertura e a conferência dos mesmos emitindo laudo de 
avaliação; 
2 - Para tanto, a empresa deverá trazer os materiais necessários e as descrições 
técnicas contidas no termo de referência sob pena de desclassificação.  
3 - A Análise dos produtos pela Comissão terá duração de no máximo 08 (oito) horas, 
podendo ser prorrogada, sendo que a sessão poderá ser suspensa caso não haja tempo 
hábil para avaliação e, será oportunamente retomada, sendo realizada a convocação dos 
licitantes para continuidade da sessão. 
4 – A Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista/SP, se valerá de uma Comissão de 
Avaliação composta por servidores da diretoria de ensino para avaliação do material 
didático. 
5 - É livre o acesso de todos durante a Análise Técnica dos Materiais da licitante 
provisoriamente vencedora, não se admitindo qualquer intervenção durante o exame, 
podendo os mesmos se manifestar em momento oportuno.  
6 - Aos que acompanharem a Análise é vedada a utilização de quaisquer aparelhos 
eletrônicos durante o exame, sob pena de desclassificação ou solicitação de retirada do 
local aos cidadãos. Referidos aparelhos deverão manter-se desligados e à vista da 
Comissão de Avaliação até que se finde a Demonstração.  
7 - Após a análise a Comissão de Avaliação se reunirá para emitir um Parecer de 
Avaliação de Amostra do Material com critérios específicos através de pontuação. 
8 - Constatado o atendimento de 100% dos requisitos de habilitação previstos neste 
Edital e Termo de Referência, a licitante será habilitada e declarada vencedora do 
certame. 
9 - Na hipótese do não atendimento aos requisitos discriminados no presente Termo de 
Referência pela empresa proponente na avaliação do material, o Pregoeiro convocará a 
empresa licitante subsequente, na ordem de classificação, para abertura do envelope de 
habilitação para que, se habilitada, se submeta à respectiva avaliação técnica do material 
didático, sendo avaliada nos mesmos moldes da empresa licitante anterior, e assim 
sucessivamente, até a apuração do material que atenda todas as exigências do Termo de 
Referência. 

IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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. 
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 
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4 - 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. 
5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
6 - A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto. 

X - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 

1 - O objeto desta licitação deverá ser realizado de acordo com as condições 
estabelecidas no Anexo I deste edital, devendo atender todas as especificações dos 
itens, sob pena de sofrer sanções. 
2 – O objeto licitado, deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias após o pedido de 
compra, devendo ser entregue no Departamento de Educação, sob pena de sanções. 

XI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

1 - O objeto da presente licitação será recebido por servidor especialmente designado 
para a função. 
2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante 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; 
a) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 01 dia, contado da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

XII - DA FORMA DE PAGAMENTO 

1 - Os pagamentos serão realizados, até o 30º (trigésimo) dia, do mês subsequente ao da 
prestação de serviços. 
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 
para substituição. 
3 - O pagamento será feito mediante cheque nominal ou crédito em conta corrente em 
nome da Contratada. 

XIII - DA CONTRATAÇÃO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de 
termo de contrato (ou retirada do instrumento equivalente, nos termos do art. 62 da Lei nº 
8.666/1993), cuja respectiva minuta constitui anexo do presente Edital. 
1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito 
da Adjudicatária perante a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais 
e a Divida ativa da União, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a 
Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais 
meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a situação 
de regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XII, mediante a apresentação das 
certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação 
não se realizar. 
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2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer a Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, sito à Rua Oito, 
650 – Centro – Nova Canaã Paulista/SP, para assinar o termo de contrato (ou para retirar 
o instrumento equivalente). 
3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a 
assinar o contrato (ou retirar o instrumento equivalente), serão convocadas as demais 
licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à 
celebração da contratação. 
3.1- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 10 (dez) dias úteis, 
contados da divulgação do aviso. 
f do aviso ocorrerá por publicação no Jornal de Circulação. 
3.3- Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos 
subitens 9 a 15, do item VII; e 1, 2 e 6 do item VIII, deste ato convocatório. 
3.4 - As despesas serão cobertas com recursos de dotação específicas do Orçamento 
Fiscal do exercício de 2021 e consignadas oportunamente no orçamento 2022: 
 
02.09.00 – Fundo Municipal de Educação; 12.361.0120.2029.0000 – Manutenção do 
Ensino Fundamental; 3.3.90.30.00 – Material de consumo, Ficha n° 123 – Fonte 
Federal. 
.   

XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 
Estado de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer 
atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
2 - O atraso injustificado na execução do contrato, após assinado, sem prejuízo do 
disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de 
mora de 1% (um por cento), calculado por dia de atraso, ate no máximo de 10% (dez por 
cento), sobre o valor global do contrato. 
3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração aplicará ao contratado as 
seguintes penalidades (art. 86 e 87, da Lei nº 8.666/93): 

a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor global do contrato; 
c) A aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade 

pelo prazo de 2 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedi sempre que a Contratada ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção, aplicada com 
base na alínea anterior. 

4 - A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, ocorrerá na forma e nos 
procedimentos previstos nos §§ 1º, 2º e 3º, no art. 87, da Lei nº 8.666/93 e atualizações. 
5 - O valor das multas deverá ser recolhido aos cofres Municipais dentro de 3 (três) dias 
da data da sua cominação, podendo ser descontados de eventuais créditos a serem 
recebidos pela empresa Contratada. 
6 – A Contratada receberá as notificações e atos correspondentes, através de e-mail ou 
fax, que deverá fornecer, sem prejuízo de utilização de outros meios de comunicação, 
que a critério da administração, poderá ser adotado. 
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7 - A sanção de que trata o subitem anterior será garantido o exercício de prévia e ampla 
defesa. 

XV - DA GARANTIA CONTRATUAL 

14.1 Não serão exigidas Garantias para esta Licitação. 

XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde 
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
15.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
15.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 
15.3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 
15.4 - O resultado do presente certame será divulgado no Jornal de Circulação. 
15.5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão 
à disposição para retirada na Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista/SP, após a 
celebração do contrato. 
15.6 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
propostas,qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
ato convocatório do Pregão. 
1 5.6.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo 
de até 1 dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas. 
15.6.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
15.7- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
15.8 - Integram o presente Edital: 
 
Anexo I - Descrição do Objeto e Modelo de Proposta; 
Anexo II - Declaração de Habilitação Prévia; 
Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Micro ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo V - Termo de Credenciamento; 
Anexo VI - Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho; 
Anexo VII - Declaração de Ciência e Cumprimento de Requisitos de Habilitação; 
Anexo VIII - Modelo de termo de Contrato; 
Anexo IX – Termo de Ciência e Notificação. 
Anexo X – Dados para assinatura de contrato. 
 
15.10 – A Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista poderá, a qualquer tempo, 
motivadamente, revogar no todo ou em parte a presente licitação. 
 

 
                                                               Nova Canaã Paulista/SP, 03 de março de 2021. 

 
 
 
 

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA 
Prefeita Municipal 


