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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 085/2017 
CONVITE Nº 028/2017 
EDITAL Nº 064/2017 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
DATA DE INÍCIO: 17 de agosto de 2017. 
DATA DE ENCERRAMENTO: 29 de agosto de 2017 

 
 

1. PREÂMBULO 
 
1.1.- A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ, com sede à Av. Rodolfo Baldi nº 817, 

CEP. 15.880-000, na cidade de Tabapuã - SP, inscrita no CNPJ. sob o nº 45.128.816/0001-33, 
CONVIDA essa conceituada empresa para participar do presente certame licitatório, na modalidade 
de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, o qual será processado e julgado em consonância 
com a Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores e sob as condições constantes do 
presente instrumento. 

 
1.2.- Para o recebimento do envelope “PROPOSTA”, fica determinado o dia 29 de agosto de 

2017, às 09:30 horas, os quais deverão ser entregues no Setor de Licitações e Contratos, no Paço 
Municipal, no endereço acima mencionado. 

 
1.3.- A abertura do envelope “PROPOSTA” ocorrerá às 10:00 horas, no mesmo endereço e 

dia mencionado no item 1.1, em ato público. 
 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1.- Constitui objeto da presente licitação a aquisição de mobiliários destinados as 

unidades escolares que atendem a Educação Básica do Município de Tabapuã, conforme 
especificações contidas no Anexo I deste Edital.  

 
2.2.- Integram o presente Convite, os seguintes anexos: 
Anexo I – Termo de Referência e Modelo de Proposta  
Anexo II - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo a Habilitação 
Anexo III - Modelo de Declaração de Não Empregar Menor 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
Anexo V - Carta Credencial 
Anexo VI – Minuta de Contrato  
Anexo VII - Termo de Ciência e de Notificação Estado de São Paulo 
 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.- Além das empresas convidadas pela Administração, poderão participar do presente, 

empresas interessadas, cadastradas ou não na correspondente especialidade em qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública, que manifestem interesse com antecedência de até 24 horas 
antes do prazo previsto para entrega das propostas.  

 
3.2. A empresa interessada no certame deverá apresentar a documentação relativa à 

habilitação jurídica, juntamente com o Envelope Proposta, conforme o caso, que consistirá 
em:  

I - registro comercial, no caso de empresa individual; 
II - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores;  

II - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
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3.2.1.- Fica dispensada, na forma do art. 32, § 1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, a apresentação dos documentos de que trata os art. 29 a 31 da mesma norma. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
4.1. Se a participante for empresa de pequeno porte ou microempresa, deverá apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, conforme estabelece a Lei Complementar nº. 123/2006. 

 
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 44, da LC nº. 
123/2006 implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
Art. 81 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a 
licitação. 

 
4.2. Na licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
4.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada.  

 
4.3. Para efeito do disposto no Art. 44 da LC nº. 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-

se-á da seguinte forma: 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do inciso I do caput do Art. 44, da LC nº. 123/2006 serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC nº. 123/2006, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC nº. 
123/2006 será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 

d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC nº. 
123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 

e) O disposto no Art. 44 da LC nº. 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
 
5. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE 
 
5.1.- O envelope com a proposta financeira deverá ser lacrado e rubricado, contendo na sua 

parte externa a seguinte descrição: 
 
ENVELOPE – PROPOSTA FINANCEIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ – SP 
PROCESSO Nº 085/2017 – CONVITE Nº 028/2017 
ABERTURA: 29 de agosto de 2017 – 09:30 HORAS 
PROPONENTE:________________________(Nome do Licitante) 
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6. ENVELOPE PROPOSTA 
 
6.1.- O envelope proposta deverá conter: 
 
6.1.1- A proposta propriamente dita, deverá ser apresentada mediante o preenchimento do 

Anexo I – Termo de Referência e Proposta Financeira, DATILOGRAFADA OU DIGITADA E 
IMPRESSA contendo as mesmas informações, redigida em português de forma clara e detalhada, 
sem emendas ou rasuras, identificada e assinada em seu final pelo representante legal da 
proponente e rubricada nas demais folhas, que conterá: 

 
6.1.1.1.- razão social, endereço completo, numero do CNPJ, inscrição estadual ou 

Municipal; 
6.1.1.2.- número do convite e do processo; 
6.1.1.3.- descrição do objeto da licitação, obedecidas às especificações e quantidades 

constantes do Anexo I da licitação. 
6.1.1.4.- valor unitário e valor global a ser contratado, em moeda corrente nacional, incluindo 

os tributos incidentes e transporte; 
6.1.1.5.- validade da proposta: - - - (...) dias, a contar da data da abertura do envelope 

proposta;  
6.1.1.6.- local, data, assinatura e identificação do signatário. 
 
 
6.1.2.- Deverá a proposta ainda, estar acompanhada dos seguintes anexos: 
Anexo II - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo a Habilitação; 
Anexo III - Modelo de Declaração de Não Empregar Menor. 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
 
 
7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 
 
7.1.- O presente convite será processado e julgado de acordo com o procedimento 

estabelecido no art. 43 da Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores. 
7.1.1.- No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus 

representantes legais que comparecerem ao ato, a comissão iniciará os trabalhos, examinando os 
envelopes proposta, os quais serão rubricados pelos seus membros e representantes presentes, 
procedendo-se a seguir à sua abertura. 

7.1.2.- Após abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, 
não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões. 

7.1.3.- As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e representantes dos 
licitantes presentes, procedendo-se à leitura das mesmas. 

7.1.3.1.- As propostas que apresentarem erros de cálculo serão corrigidas automaticamente 
pela comissão. 

7.1.3.2.- Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da 
comissão e representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração. 

7.1.4.- Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser 
realizada no mesmo dia, o resultado será publicado em jornal de circulação local regional, e, inclusive 
no quadro de edital da Administração, para conhecimento dos interessados. 

 
7.2.- Critérios de julgamento 
 
7.2.1.- Desclassificação: 
 
7.2.1.1.- serão desclassificadas as propostas que: 
a)- não obedecerem às condições estabelecidas no convite; 
b)- apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis ou excessivos; 
7.2.1.2.- Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos 

licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis, para reapresentação de outras escoimadas das causas que 
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ensejaram a desclassificação. 
 
7.2.2.- Classificação 
 
7.2.2.1.- As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que fará a 

classificação por preço do item, levando-se em conta exclusivamente o MENOR PREÇO UNITÁRIO. 
a)- a classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos; 
b)- no caso de empate, ocorrerá, para fins de desempate, sorteio, no mesmo dia e horário, 

com a presença dos membros da comissão e dos licitantes presentes. 
 
7.3.- Adjudicação e homologação 
 
7.3.1.- A Comissão fará a adjudicação à primeira classificada. 
 
7.3.1.1.- Adjudicado o objeto, a comissão, após decorrido o prazo de interposição de 

recurso ou julgado o mesmo, submeterá os autos à autoridade competente para deliberação quanto a 
homologação e adjudicação. 

 
 
8. DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA 
DO DOCUMENTO EQUIVALENTE. 

 
8.1.- Do prazo de Contratação: 
 
8.1.1- O prazo de Contratação máximo será de 60 (sessenta) dias, que por interesse e 

critério da Contratante, poderá ser prorrogado por igual período, mediante manifestação por escrito e 
consentimento de ambas as partes, devendo ser mantidas as mesmas condições pactuadas.  

 
8.2.-  Das Condições de Execução do Objeto da Licitação  
 
8.2.1.- A licitante vencedora deverá emitir nota fiscal dos equipamentos entregues em cada 

unidade escolar.  
 
8.2.2.- Na Nota Fiscal deverá constar Município de Tabapuã, endereço: Av. Rodolfo Baldi nº 

817, Centro, CEP: 15.880-000, CNPJ nº 45.128.816/0001-33, ref. Processo nº 085/2017 Convite nº 
028/2017. 

 
8.3.- Da assinatura do contrato ou retirada do documento equivalente: 
 
8.3.1.- O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual no prazo de 02 

(dois) dias consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administração. 
8.3.2.- Nos termos do § 2º do art. 64 da Lei 8.666/93, poderá a Administração, quando o 

convocado se recusar a assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, no prazo estabelecido, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação estabelecida pelo art. 81 da legislação citada.  

8.3.3- No ato da assinatura do instrumento contratual ou da retirada do documento 
equivalente, a empresa deverá apresentar a seguinte documentação de documentação de  
regularidade fiscal e trabalhista:   

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  CNPJ  do Ministério da 
Fazenda, comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via Internet; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa relativas a tributos federais e à Dívida Ativa da União, com prazo de validade em vigor; 

d) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, 
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quanto aos tributos mobiliários, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor; 
e) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, 

expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor; 
f) Certidão de regularidade de débito para com a Seguridade Social, para a finalidade de 

licitação e contratação com o Poder Público, com prazo de validade em vigor;  
g1) A empresa licitante apresentando a Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda 

Federal, subitem “c”, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, fica 
dispensada da apresentação de Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, exigência do 
subitem “f”; 

h) Certificado de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), com prazo de validade em vigor; 

i) Certidão de regularidade CNDT conforme Lei 12.440 de julho de 2011. 
j) Cópia do CPF. e do RG. do responsável ou representante legal. 
 
8.4.- O descumprimento do disposto nos itens 8.3.3 (subitem “a” ao “j”) implicará no 

impedimento em assinar o termo contratual ou na retirada do documento equivalente, sujeitando-se a 
empresa às penalidades previstas neste Edital. 
 
 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA FONTE DE RECURSOS 
 
9.1.- O pagamento será efetuado pelo Setor de Tesouraria pertencente à Administração, em 

até 30 (trinta) dias a contar do atestado de recebimento dos serviços com base na entrega do 
documento fiscal, comprovando a liquidação da despesa. 

 
9.2.- As despesas objeto da presente licitação serão atendidas com os recursos 

orçamentários consignados no orçamento vigente, sob as seguintes classificações abaixo 
discriminadas: 

Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidades Orçamentárias e Detalhamento das Classificações: 
02.06 – Divisão de Educação Básica  
- 12.361.0006.2015 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – Categoria 

Econômica:  4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - Ficha de Despesa n° 94 – Fonte 
de Recursos 01 – Tesouro Municipal; 

- 12.365.0007.2018 – Manutenção e Atendimento em Creche – Categoria Econômica:  
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - Ficha de Despesa n° 131 – Fonte de Recursos 
01 - Tesouro Municipal; 

- 12.365.0007.2019 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil (Pré – Escola) – 
Categoria Econômica:  4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - Ficha de Despesa n° 
145 – Fonte de Recursos 01 - Tesouro Municipal; 

 
02.07 – FUNDEB 
- 12.361.0006.2023 – FUNDEB - Manutenção do Ensino Fundamental – Categoria 

Econômica:  4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - Ficha de Despesa n° 176 – Fonte 
de Recursos 02 – Transferências e Convênios Estadual; 

- 12.365.0007.2025 – FUNDEB - Manutenção da Educação Infantil Creche – Categoria 
Econômica:  4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - Ficha de Despesa n° 191 – Fonte 
de Recursos 02 – Transferências e Convênios Estadual; 

- 12.365.0007.2026 – FUNDEB - Manutenção da Educação Infantil Pré Escola – Categoria 
Econômica:  4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - Ficha de Despesa n° 206 – Fonte 
de Recursos 02 – Transferências e Convênios Estadual. 

 
 
10. SANÇÕES 
 
10.1.- Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) 
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do valor do contrato, não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não 
aceitação da primeira convocada. 

 
10.2.- Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica sujeita 

às seguintes penalidades: 
10.2.1.- Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação: 
10.2.1.1- até 05 (cinco) dias, multa de 1% (dois por cento), sobre o valor da obrigação, por 

dia de atraso; 
10.2.1.2.- superior a 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da 

obrigação, por dia de atraso; 
10.2.2.- Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 10% (dez por cento) calculada 

sobre o valor do objeto não entregue. 
 
 
11. DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS  
 
11.1.- O envelope Proposta deverá ser entregue no Setor de Licitações, no endereço 

indicado no preâmbulo, até o horário previsto para a apresentação do envelope; 
 
11.2. – O licitante poderá se fazer representar neste certame desde que, no início da sessão 

pública de abertura dos envelopes, seu representante apresente a Carta Credencial, conforme o 
Anexo V, deste Edital, com a firma do representante legal da empresa que assina, devidamente 
reconhecida em cartório, e cópia do contrato social ou estatuto da empresa, no qual lhe é outorgado 
amplo poder de decisão; 

 
11.3.- Os trabalhos da Comissão Municipal de Licitações objetivando a verificação das 

condições de participação dos licitantes serão iniciados, em ato público, no horário e local 
estabelecido neste Edital; 

 
11.4.- Todos os procedimentos e ocorrências serão registrados em Ata, que será assinada 

pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados; 
 
11.5.- A Comissão Permanente de Licitação examinará as propostas e dará publicidade ao 

teor de sua decisão;  
 
11.7.- O envelope Proposta -, de licitante impedido de participar permanecerá fechado e 

deverá ser retirado pelo interessado no prazo de 30 dias corridos, após o que será inutilizado; 
 
11.8.- Todos os procedimentos e ocorrências serão registrados em Ata, que será assinada 

pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados; 
 
11.9.- A Comissão Municipal de Licitações examinará as propostas e dará publicidade do 

teor de sua decisão; 
 
11.10.-  Após o encerramento do prazo previsto para a apresentação de recursos contra o 

julgamento das propostas ou, se apresentados, estes já tiverem sido apreciados, o processo será 
encaminhado para o Prefeito Municipal para homologação e adjudicação; 

 
11.11.- O resultado da presente licitação será publicado no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo e/ou por afixação no lugar público de costume, na sede da Prefeitura, salvo se presentes os 
licitantes e/ou seus prepostos no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita a 
intimação por comunicação direta aos interessados e lavrada em Ata. 

 
11.12.- As impugnações e recursos deverão ser formulados nos prazos e na forma disposta 

em lei; 
11.12.1.- As impugnações contra este Edital deverão ser dirigidas ao seu subscritor e 

protocoladas na Secretaria da Prefeitura Municipal; 
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11.13.- Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei 8.666/93, os quais deverão ser 

protocolados no prazo legal, no local indicado no preâmbulo deste convite, dirigido ao Presidente da 
Comissão de Licitação. 

 
 
12. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 
12.1.- Este convite será afixado para conhecimento público e consulta dos interessados no 

quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Tabapuã. 
 
12.2.- Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitações e Contratos 

da Prefeitura ou através da Comissão de Licitação, no endereço e horário mencionados no 
preâmbulo deste convite, até o último dia previsto para entrega dos envelopes proposta. 

 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, 17 de agosto de 2017. 
 
 
 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Prefeita Municipal 

 
Publicado por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Tabapuã no período de 

17/08/2017 a 29/08/2017. 
 
 



 
 

8 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
MODELO DE PROPOSTA: 
 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
 
À Prefeitura Municipal de Tabapuã 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 085/2017 
CONVITE Nº 028/2017 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
DATA DE INÍCIO: 17 de agosto de 2017. 
DATA DE ENCERRAMENTO: 29 de agosto de 2017 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES QUE 
ATENDEM A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABAPUÃ. 
 
ITEM PRODUTO QDE. 

REQUIS. 
UNIDADE VL. 

UNITÁRIO 
VL. TOTAL MARCA 

1 046.00001 - Mesa Quadrada Infantil medindo 0,80 x0,80 
x 0,53 c/ 4 cadeiras - Descrição Técnica: Mesa infantil 4 
lugares em formica tampo em mdf   de 12 mm ,  c/ 
reengrosso nas bordas 12mm final 24 mm. revestido em 
formica. (0,8mm) estrutura em tubo 7/8 x 0.90 (chapa 20) 
c/ pintura epoxi-pó, tratamento anti-ferruginoso, 
acabamento tampo fita de imbuia. Cadeira -  estrutura 
tubo 3/4 x 0.90, (chapa 20) c/ travas nas pernas. C/ 
pintura epoxi-pó, tratamento anti-ferruginoso assento / 
encosto anatômico revestido em fórmica, (0,8mm) 
medida do assento 0,30 x 0.30 x 0.10 mm, medida do 
encosto 0,30 x 0.16 x 0.10.mm (com formica 1 face e no 
verso imbuia envernizada). 

2,0000 PÇ 

 

  

2 046.00002 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA  - Descrição 
Técnica: assento e encosto confeccinados em estofado 
com madeira de 18 mm revestida em espuma injetada de 
densidade 54 kgf/m³ de 30 mm. Revestida em tecido de 
alta densidade, com as seguintes medidas: assento 400 x 
410 mm, encosto 360 x 300 mm., aproximadamente. 
Base giratória confeccionada em aço revestida em banho 
de ionização por camada de tinta epóxi-pó preto 
revestida com capa de poliuretano, com 05 sapatas com 
rodízios confeccionados em Poliuretano 

2,0000 PÇ 

 

  

3 046.00003 - MESA SECRETARIA RETA medindo 
1200x600x740  - Descrição Técnica: tampo confeccionado 
em laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, 
com 18 mm. de espessura, sem emendas, borda 
arredondada em pvc maciço, e laterais com borda abs 
reta, todos na mesma cor do tampo. Painel frontal - 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de 
baixa pressão, com 18 mm. de espessura, com 
revestimento em borda reta abs. Pés laterais(lado 
direito/esquerdo), confeccionados em aço na chapa 22, 
com  tubo de seção oblonga na base, com em pintura 
epoxi-pó, medindo 0,20 x 0,03 x 0,74 m. 

15,0000 PÇ 

 

  

4 046.00004 - LONGARINA 3 LUGARES   - Descrição Técnica:  
assento e encosto confeccinados em estofado com 
madeira de 18 mm revestida em espuma injetada de 
densidade 54 kgf/m³ de 30 mm. Revestida em tecido de 
alta densidade, com as seguintes medidas: assento 400 x 
410 mm., encosto 360 x 300 mm, aproximadamente. 
Base fixa confeccionada em tubo de 30/50 na chapa 12 
revestida em banho de ionização por camada de tinta 

1,0000 PÇ 
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epóxi-pó preto. 

5 046.00005 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA  - Descrição 
Técnica:  assento e encosto confeccionados em estofado 
com madeira de 18 mm revestida em espuma injetada de 
densidade 54 kgf./m³ de 50 mm. Revestida em tecido de 
alta densidade, com as seguintes medidas: assento 490 x 
490 mm, encosto 470 x 490, aproximadamente. Base 
giratória confeccionada em aço revestida em banho de 
ionização por camada de tinta epóxi-pó preto revestida 
com capa de poliuretano, com 05 sapatas com rodízios 
confeccionados em Poliuretano. 

3,0000 PÇ 

 

  

6 046.00006 - Mesa Retangular medindo 900x600x730 m - 
Descrição Técnica:  Tampo confeccionado em fibra de 
madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 40 
mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: 
norma europeia que identifica os painéis com baixa 
emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem 
manuseia os painéis. O mesmo é produzido com sistema 
de engrossuramento com pinos em aço zincado 35 mm 
(compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O 
tampo é encabeçamento em todos os topos com fita 
borda PVC 1 mm. Painéis laterais em MDP 25 mm. 
Acabamento em ambas as faces, com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nas 
laterais com fita borda PVC 0,45mm. Painel Frontal em 
MDP 15 mm, todos revestidos com laminado melaminico 
de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através do sistema minifix que 
auxilia na montagem e desmontagem da mesma sem 
danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata 
niveladora em polipropileno injetado e haste metálica 
com regulagem através de rosca 5/16.  

2,0000 PÇ 

 

  

7 046.00007 - Mesa Diretor c/Gaveteiro Pedestal: Tampos 
confeccionados em fibra de madeira aglomerada de 
média densidade (MDP) com 40 mm de espessura. 
Medindo 1720x700x730 mm.  - Descrição Técnica:  
Acabamento em ambas as faces, com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: norma 
europeia que identifica os painéis com baixa emissão de 
formaldeído, preservando a saúde de quem manuseia os 
painéis. O mesmo é produzido com sistema de 
engrossuramento com pinos em aço zincado 35 mm 
(compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O 
tampo é encabeçamento em todos os topos com fita 
borda PVC 1 mm. Painéis laterais em MDP 25 mm. 
Acabamento em ambas as faces, com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nas 
laterais com fita borda PVC 0,45mm. Painel Frontal em 
MDP 15 mm, todos revestidos com laminado melaminico 
de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através do sistema minifix que 
auxilia na montagem e desmontagem da mesma sem 
danificar o produto, assim a o produto pode ser 

3,0000 PÇ 
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8 046.00008 - Armário Alto Medindo 800x450x1600 mm - 
Descrição Técnica: Tampo confeccionado em fibra de 
madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 40 
mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: 
norma europeia que identifica os painéis com baixa 
emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem 
manuseia os painéis. O mesmo é produzido com sistema 
de engrossuramento com pinos em aço zincado 35 mm 
(compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas, sendo 
assim as travessas são encabeçadas com fita borda PVC 
0,45mm em todos os topos aparentes. O tampo é 
encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 
mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, 
encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 
0,45mm, Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos 
os topos com fita borda PVC 0,45mm, todos revestidos 
com laminado melaminico de baixa pressão (BP) em 
ambas as faces. Fundo em Eucaplac 3mm revestido em 
uma face. Portas dotadas de dobradiças caneco Ø35 em 
aço estampado com abertura de 90°, contendo 06 
dobradiças, 03 em cada portas, fechadura com 
travamento na porta direita e sendo assim travado 
simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em PS 
(Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado. 
Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem para o móvel. Composto por 3 
prateleiras internas, sendo 02 prateleiras moveis com 
possibilidade de regulagem e uma prateleira fixa. 

3,0000 PÇ 

 

  

9 046.00009 - MESA REUNIÃO REDONDA 1200 diâmetro  - 
Descrição Técnica: tampo confeccionado em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. 
de espessura , sem emendas, borda arredondada em pvc 
maciço,confeccionado em laminado melaminico 
texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura, 
com revestimento em borda reta abs. Pés central(lado 
direito/esquerdo), confeccionados em aço na chapa 22, 
com  tubo de seção oblonga. 

1,0000 PÇ 

 

  

10 046.00010 - Cadeira em fórmica, estrutura em tubo 
7/8x1.20  - Descrição Técnica: assento e encosto em 
compensado multi-laminado anatômico revestido em 
fórmica. Pintura tratamento químico antiferruginoso 
(desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador) e 
tratamento anti-corrosivo (fosfatização), e pintura 
eletrostática em epóxi pó na cor cinza, aplicada através 
de pulverização e secagem em estufa de alta 
temperatura acima (200 º) assegurando excelente 
aderência de cobertura 

61,0000 PÇ 

 

  

11 046.00011 - Carteira com tampo em MDF, revestido em 
fórmica  - Descrição Técnica: Estrutura em tubo 7/8 com 
porta lista, medindo 0.60x0.40 com altura de 58cm 

10,0000 PÇ 

 

  

12 046.00012 - POLTRONA GERENTE GIRATORIA COM 
BRAÇO  - Descrição Técnica: assento e encosto 
confeccinados em estofado com madeira de 18 mm 
revestida em espuma injetada de densidade 54 kgf/m³ de 
50 mm. Revestida em tecido de alta densidade, com 
costura em formato gomo no sentido detalhado com as 
seguintes medidas: assento 490 x 490 mm., encosto 470 x 
490, aproximadamente. Base giratória confeccionada em 
aço revestida em banho de ionização por camada de tinta 
epóxi-pó preto revestida com capa de poliuretano, com 
05 sapatas com rodízios confeccionados em Poliuretano. 
Braços confeccionados em alma de aço formato oval 
revestido em polipropileno de alta densidade 

5,0000 PÇ 
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13 046.00013 - CADEIRA SECRETARIA FIXA  - Descrição 
Técnica: assento e encosto confeccinados em estofado 
com madeira de 18 mm revestida em espuma injetada de 
densidade 54 kgf/m³ de 30 mm. Revestida em tecido de 
alta densidade, com as seguintes medidas: assento 400 x 
410 mm., encosto 360 x 300 mm, aproximadamente. 
Base fixa  confeccionada em tubo de 7/8" na chapa 12 
revestida em banho de ionização por camada de tinta 
epóxi-pó preto. 

27,0000 PÇ 

 

  

14 046.00014 - Arquivo de aço-com 04 gavetas Medidas 
1335mm de altura x 470mm de largura x 570mm de 
profundidade  - Descrição Técnica: tipo oficio para ficha 
espelho confeccionado em chapa de aço carbono 
laminada fina a frio SAE 1006/1010, corpo, gavetas, 
fundo e chapéu em chapa n° 24 (0,60 mm de espessura), 
gavetas deslizantes sobre esferas de aço de 1 polegada, 
puxador cromado do tipo alça, porta etiqueta estampado 
no centro na parte superior da gaveta. Fechadura tipo 
yale, tambor cilíndrico cromado, com chaves em 
duplicata, o qual permitirá o fechamento de todas as 
gavetas. Superfície com tratamento químico 
antiferruginoso (desengraxante, decapante, fosfatizante 
e passivador) e tratamento anti-corrosivo, excelente 
aderência de cobertura. 

2,0000 PÇ 

 

  

15 046.00015 - POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA  - Descrição 
Técnica: Sendo assento e encosto confeccionados em 
estofado com madeira de 18 mm revestida em espuma 
injetada de densidade 54 kgf/m³ de 120 mm. Revestida 
em tecido de alta densidade, com costura em formato 
gomo no sentido detalhado com as seguintes medidas: 
assento 470 x 465 mm, encosto 490 x 420 mm, 
aproximadamente. Base giratória confeccionada em aço 
revestida em banho de ionização por camada de tinta 
epóxi-pó preto revestida com capa de poliuretano, com 
05 sapatas com rodízios confeccionados em Poliuretano. 
Braços confeccionados em alma de aço formato oval 
revestido em polipropileno de alta densidade. 

2,0000 PÇ 

 

  

16 046.00016 - Mesa Diretor revestidas em lamina de BP 
medindo 450x 300x 400m - Descrição Técnica: Tampo 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de 
baixa pressão, com 25 mm. de espessura na cor verona 
sem emendas, bordas retas em PVC maciço, e laterais 
com borda abs. reta, todos na mesma cor do tampo. 
Painel frontal - confeccionado em laminado melaminico 
texturizado, de baixa pressão, com 25mm. de espessura 
na cor verona com revestimento em borda reta abs, pés 
laterais (lado direito/esquerdo), tipo painel 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de 
baixa pressão, com 25 mm. de espessura na cor verona 
sem emendas, borda retas em PVC maciço, e laterais com 
borda abs. reta, todos na mesma cor do tampo medindo 
1500x600x740. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS -Sendo 
confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade 
imunizada contra insetos com 18mm de espessura 
revestido em ambas as faces e nas bordas em lâmina de 
BP. Laterais confeccionadas em madeira de 18 mm. 
Revestidas em lamina de BP medindo 450x 300x 400m., 
aproximadamente 

1,0000 PÇ 

 

  

17 046.00017 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS medindo 
208x356x380 mm. - Descrição Técnica: confeccionado em 
madeira aglomerada de alta densidade imunisada contra 
insetos com 18mm de espessura revestido em ambas as 
faces e nas bordas em lâmina de BP. Laterais 
confeccionadas em madeira de 18 mm. Revestidas em 
lamina de BP medindo 208x356x380 mm., 

6,0000 PÇ 
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aproximadamente. 

18 046.00018 - CONJUNTO ESCOLAR REFORÇADO DE 
CARTEIRA E CADEIRA - Descrição Técnica: Carteira com 
tampo em MDF, revestido em fórmica, estrutura em tubo 
7/8 com porta lista, medindo 0.60x0.40 com altura de 
58cm. Cadeira em fórmica, estrutura em tubo 7/8x1.20, 
assento e encosto em compensado multi-laminado 
anatômico revestido em fórmica. Pintura tratamento 
químico antiferruginoso (desengraxante, decapante, 
fosfatizante e passivador) e tratamento anti-corrosivo 
(fosfatização), e pintura eletrostática em epóxi pó na cor 
cinza, aplicada através de pulverização e secagem em 
estufa de alta temperatura acima. 

60,0000 CJ 

 

  

19 046.00019 - ROUPEIRO DE AÇO, tipo guarda-roupa, com 
08 portas, confeccionado em chapa de aço carbono 
laminada fina a frio SAE 1006/1010, n.º 24 - Descrição 
técnica: (0,60 mm de espessura)com 08 vãos (portas) 
sobrepostos, 02 dobradiças de 75mm em cada porta, 
sistema de ventilação através de venezianas estampada 
na própria porta, compartimento interno com cabide de 
aço do tipo gancho, portas com reforço interno 
longitudinal tipo ômega, sistema de tranca das portas 
através do dispositivo pitão para cadeado, pés 
confeccionados em chapa de aço n.º 16 (1,50mm de 
espessura). Soldagem através dos sistemas de Solda Mig 
e Solda Ponto. Superfície com tratamento químico 
antiferruginoso (desengraxante, decapante, fosfatizante 
e passivador) e tratamento anti-corrosivo (fosfatização), 
e pintura eletrostática em epóxi pó, aplicada através de 
pulverização e secagem em estufa de alta temperatura 
acima (200 º) assegurando excelente aderência de 
cobertura. Medidas 1950mm de altura x 1250mm de 
largura x 400mm de profundidade 

1,0000 PÇ 

 

  

20 046.00020 - ARMÁRIO BAIXO FECHADO  - Confeccionado 
em bp de 18mm., medindo 740x500x380, com 01 
prateleira interna - Descrição Técnica: Tampo 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de 
baixa pressão, com 18 mm. de espessura sem emendas, 
borda retas em pvc maciço, e laterais com borda abs reta, 
todos na mesma cor do tampo. 

1,0000 PÇ 

 

  

21 046.00021 - Armário Baixo: Tampo confeccionado em 
fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) 
com 40 mm de espessura. Medindo 800x450x730  - 
Descrição Técnica: Acabamento em ambas as faces, com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: 
norma europeia que identifica os painéis com baixa 
emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem 
manuseia os painéis. O mesmo é produzido com sistema 
de engrossuramento com pinos em aço zincado 35 mm 
(compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas, sendo 
assim as travessas são encabeçadas com fita borda PVC 
0,45mm em todos os topos aparentes. O tampo é 
encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 
mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, 
encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 
0,45mm, Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos 
os topos com fita borda PVC 0,45mm, todos revestidos 
com laminado melaminico de baixa pressão (BP) em 
ambas as faces. Fundo em Eucaplac 3mm revestido em 
uma face. Portas dotadas de dobradiças caneco Ø35 em 
aço estampado com abertura de 90°, contendo 04 
dobradiças, 02 em cada portas, fechadura com 
travamento na porta direita e sendo assim travado 
simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em PS 
(Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado. 

1,0000 PÇ 
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Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem para o móvel. Composto por 
prateleira interna, sendo 01 prateleira móvel com 
possibilidade de regulagem 

22 046.00022 - Bancada simples: Tampo confeccionado em 
fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) 
com 40 mm de espessura. Medindo 900x600x730 - 
Descrição Técnica: Acabamento em ambas as faces, com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: 
norma europeia que identifica os painéis com baixa 
emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem 
manuseia os painéis. O mesmo é produzido com sistema 
de engrossuramento com pinos em aço zincado 35 mm 
(compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas, sendo 
assim as travessas são encabeçadas com fita borda PVC 
0,45mm em todos os topos aparentes. O tampo é 
encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 
mm. Painéis laterais em MDP 25 mm. Acabamento em 
ambas as faces, com laminado melamínico de baixa 
pressão (BP). Encabeçamento nas laterais com fita borda 
PVC 1mm. Painel Frontal em MDP 15 mm, todos 
revestidos com laminado melaminico de baixa pressão 
(BP) em ambas as faces. Encabeçamento nos topos 
aparentes com fita borda PVC 0,45mm. Dotado de régua 
central removível em MDP 25mm encabeçamento em 
todos os topos com fita borda PVC 0,45mm. A mesma 
compõe-se com 04 tomadas elétricas 20A (amperes) 02 
tomadas para telefone RJ11, ambas com acabamento 
superior em plástico de alta resistência ABS. Na parte 
inferior travessa em MDP 15mm na horizontal entre os 
painéis frontais para alocação de cabos.Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica e 
parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem 
e desmontagem da mesma sem danificar o produto. 
Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno 
injetado e haste metálica com regulagem através de 
rosca 5/16.  

15,0000 PÇ 

 

  

23 046.00023 - Bancada dupla: Tampo confeccionado em 
fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) 
com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as 
faces, Medindo 1200x1200x730 - Descrição Técnica: 
Laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: 
norma europeia que identifica os painéis com baixa 
emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem 
manuseia os painéis. O mesmo é produzido com sistema 
de engrossuramento com pinos em aço zincado 35 mm 
(compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas, sendo 
assim as travessas são encabeçadas com fita borda PVC 
0,45mm em todos os topos aparentes. O tampo é 
encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 
mm. Painéis laterais em MDP 25 mm. Acabamento em 
ambas as faces, com laminado melamínico de baixa 
pressão (BP). Encabeçamento nas laterais com fita borda 
PVC 1mm. Painel Frontal em MDP 15 mm, todos 
revestidos com laminado melaminico de baixa pressão 
(BP) em ambas as faces. Encabeçamento nos topos 
aparentes com fita borda PVC 0,45mm. Dotado de régua 
central removível em MDP 25mm encabeçamento em 
todos os topos com fita borda PVC 0,45mm. A mesma 
compõe-se com 04 tomadas elétricas 20A (amperes) 02 
tomadas para telefone RJ11, ambas com acabamento 
superior em plástico de alta resistência ABS. Na parte 
inferior travessa em MDP 15mm na horizontal entre os 
painéis frontais para alocação de cabos.Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica e 

7,0000 PÇ 
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parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem 
e desmontagem da mesma sem danificar o produto. 
Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno 
injetado e haste metálica com regulagem através de 
rosca 5/16.  

24 046.00024 - Painel Divisor para Bancada confeccionado 
em fibra de madeira aglomerada de média densidade 
(MDP) com 15 mm de espessura. Medindo 900x340x15.  - 
Descrição Técnica: Acabamento em ambas as faces, com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: 
norma europeia que identifica os painéis com baixa 
emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem 
manuseia os painéis. O painel esta com aplique central 
em ambos os lados todos em MDP 15mm e  encabeçados 
em todos os topos com fita borda PVC 0,45mm.  

7,0000 PÇ 

 

  

25 046.00025 - MESA REUNIÃO REDONDA 740 x 1200mm 
diâmetro - Descrição Técnica: Tampo confeccionado em 
laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 
18 mm. de espessura , sem emendas, borda arredondada 
em pvc maciço,confeccionado em laminado melaminico 
texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura, 
com revestimento em borda reta abs. Pés centrais tipo U 
com ponteiras niveladoras confeccionados em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. 
de espessura 

6,0000 PÇ 

 

  

26 046.00026 - Mesa reta - medindo 1000x600x740mm - 
Descrição Técnica: Tampo confeccionado em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25 mm. 
de espessura sem emendas, bordas retas em PVC maciço, 
e laterais com borda abs. reta, todos na mesma cor do 
tampo. Painel frontal - confeccionado em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25mm. de 
espessura com revestimento em borda reta abs, pés 
laterais (lado direito/esquerdo), tipo painel 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de 
baixa pressão, com 25 mm. de espessura sem emendas, 
borda retas em PVC maciço, e laterais com borda abs. 
reta, todos na mesma cor do tampo. 

1,0000 PÇ 

 

  

 
 
 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
 
 

 

 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
 

 

 
PRAZO DE ENTREGA  
 

 

 
PRAZO DE GARANTIA DOS BENS: 
 
 

 

 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 
 
 

 

 
Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo I. 
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Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na 
data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, 
despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 
 
Local / Data: 

_________________________________________________ 
Assinatura do Responsável / Representante Legal da Empresa 

Identificação do Responsável 
Identificação da Empresa
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ANEXO II 
 (MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO) 

 
 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
 
À Prefeitura Municipal de Tabapuã  
Ref. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 085/2017 
CONVITE Nº 028/2017 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
DATA DE INÍCIO: 17 de agosto de 2017. 
DATA DE ENCERRAMENTO: 29 de agosto de 2017 
 
 
OBJETO: Aquisição de mobiliários destinados as unidades escolares que atendem a Educação 
Básica do Município de Tabapuã, conforme discriminados do Anexo I – Termo de Referência. 
 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 

[Nome da empresa], com sede na [endereço completo], inscrita no CNPJ sob 
o nº [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da 
Carteira de Identidade RG nº [xxxx], e do CPF nº [xxxx], DECLARAR que inexiste qualquer fato 
impeditivo à sua contratação, que não foi declarada suspensa nem inidônea para contratar com 
o Poder Público de qualquer esfera e que se compromete a comunicar a ocorrência de qualquer 
fato que altere essa situação, que venha a ser conhecido após o encerramento da licitação. 

 
Por ser verdade, assina a presente para que surta os efeitos legais. 
 
Local/Data... 
 
 
............................................................................... 
Nome 
CPF 
RG 
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ANEXO III 
 (MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR) 

 
 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
 
À Prefeitura Municipal de Tabapuã 
Ref. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 085/2017 
CONVITE Nº 028/2017 
 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
DATA DE INÍCIO: 17 de agosto de 2017. 
DATA DE ENCERRAMENTO: 29 de agosto de 2017 
 
 
OBJETO: Aquisição de mobiliários destinados as unidades escolares que atendem a Educação 
Básica do Município de Tabapuã, conforme discriminados do Anexo I – Termo de Referência. 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 

[Nome da empresa], com sede na [endereço completo], inscrita no CNPJ sob o nº 
[xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira 
de Identidade RG nº [xxxx], e do CPF nº [xxxx], DECLARAR, para fins de participação no 
mencionado certame, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da 
Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 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. 

 
Por ser verdade, assina a presente para que surta os efeitos legais. 
 
Local/Data... 
 
 
............................................................................... 
Nome 
CPF 
RG 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 (IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
 
À Prefeitura Municipal de Tabapuã  
Ref. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 085/2017 
CONVITE Nº 028/2017 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
DATA DE INÍCIO: 17 de agosto de 2017. 
DATA DE ENCERRAMENTO: 29 de agosto de 2017 
 
 
OBJETO: Aquisição de mobiliários destinados as unidades escolares que atendem a Educação 
Básica do Município de Tabapuã, conforme discriminados do Anexo I – Termo de Referência. 
 
 

 
 
[Nome da empresa], com sede na [endereço completo], inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], neste 
ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade 
RG nº [xxxx], e do CPF nº [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente 
instituídos por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º 
da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Nome: 
Função na Empresa: 
RG: 
CPF: 
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ANEXO V 
CARTA CREDENCIAL 

 
 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
 
À Prefeitura Municipal de Tabapuã  
Ref. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 085/2017 
CONVITE Nº 028/2017 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
DATA DE INÍCIO: 17 de agosto de 2017. 
DATA DE ENCERRAMENTO: 29 de agosto de 2017 
 
 
 
Pela presente, designo o Sr ___________________________, portador do R.G. nº. 
_____________________, brasileiro, casado, ...................., residente e domiciliado na Rua 
............, nº ..........., em .................., para representante desta empresa, estando ele credenciado 
a responder junto a essa Prefeitura em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de 
abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à 
documentação de habilitação e à proposta por nós apresentada, para fins de participação na 
licitação em referência. -  
 
 
Local, em ....... de xxxxxxx de 2017. -  

 
 
 

Assinatura do representante legal 
Nome: 
RG. Nº 

 
 
 
 
 
OBS: Apresentar esta declaração fora dos envelopes.- 
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 
 
TERMO DE CONTRATO N° ....../2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TABAPUÃ E 
A EMPRESA ............................................................, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO.   
 

Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, o MUNICÍPIO  
DE TABAPUÃ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 45.128.816/0001-33, 
com sede à Av. Rodolfo Baldi nº 817, Centro, CEP 15.880-000, na cidade de Tabapuã, neste ato 
representada pelo(a) Prefeito(a) Municipal,  Sr(a). -------------, portador(a) do CPF. nº 
_______________ e do RG. nº ____________ SSP/SP, doravante designada simplesmente 
CONTRATANTE e, de outro lado a empresa ___________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 
________________, estabelecida À Rua _______________(nº, bairro, CEP, cidade), doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu (sócio, diretor, 
procurador), Sr. _______________, portador da Cédula de Identidade nº _______________e do CPF 
nº _____________,de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por ............................, 
têm entre si justo e avençado, com inteira sujeição à Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, a 
aquisição de equipamentos, firmados nos termos da Lei Federal 8.666/93 com suas alterações 
posteriores, com respaldo no Processo de Licitação nº 085/2017, Modalidade Convite nº 028/2017, e 
mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

1.1. O presente contrato tem por objeto: Aquisição de mobiliários destinados as unidades escolares 
que atendem a Educação Básica do Município de Tabapuã, conforme especificações constantes do 
Anexo I, tudo parte integrante deste processo. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
 

2.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como para definir 
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO os 
documentos do Convite nº. 0028/2017 - Prefeitura Municipal de Tabapuã, constantes do Processo nº. 
085/2017, e, em especial, a Proposta e os Documentos de Habilitação do contratado, juntamente com 
a especificação técnica do objeto ofertado.  
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

3.1. Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas, 
constantes do orçamento vigente:  
02.06 – Divisão de Educação Básica  
- 12.361.0006.2015 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – Categoria 
Econômica:  4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - Ficha de Despesa n° 94 – Fonte 
de Recursos 01 – Tesouro Municipal; 
- 12.365.0007.2018 – Manutenção e Atendimento em Creche – Categoria Econômica:  4.4.90.52.00 – 
Equipamentos e Material Permanente - Ficha de Despesa n° 131 – Fonte de Recursos 01 - Tesouro 
Municipal; 
- 12.365.0007.2019 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil (Pré – Escola) – 
Categoria Econômica:  4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - Ficha de Despesa n° 
145 – Fonte de Recursos 01 - Tesouro Municipal; 
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02.07 – FUNDEB 
- 12.361.0006.2023 – FUNDEB - Manutenção do Ensino Fundamental – Categoria Econômica:  
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - Ficha de Despesa n° 176 – Fonte de Recursos 
02 – Transferências e Convênios Estadual; 
- 12.365.0007.2025 – FUNDEB - Manutenção da Educação Infantil Creche – Categoria Econômica:  
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - Ficha de Despesa n° 191 – Fonte de Recursos 
02 – Transferências e Convênios Estadual; 
- 12.365.0007.2026 – FUNDEB - Manutenção da Educação Infantil Pré Escola – Categoria 
Econômica:  4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - Ficha de Despesa n° 206 – Fonte 
de Recursos 02 – Transferências e Convênios Estadual. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO  
 

4.1. - O Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigorará por 60 (sessenta) dias 
ocorrendo seu término em ____ (__________) de ______________ de _______ podendo ser 
prorrogado em conformidade com o § 1º, Art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

5.1. Pelo fornecimento do(s) objeto(s) deste CONTRATO, a MUNICIPALIDADE pagará à contratada o 
preço certo, irreajustável e no montante global de R$ .... (...................). 
 
§1º - O pagamento será efetuado após a entrega do objeto que deverá ser acompanhada do 
respectivo recebimento definitivo e da respectiva nota fiscal, que será emitida, contendo na mesma os 
seguintes dizeres: a) Convite nº 028/2017; b) PROCESSO Nº 085/2017 e c) Contrato nº ____/2017. 
 
§ 2º - Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na documentação 
fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões). 
 
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO  
 

6.1 - O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações do Edital do 
Convite, após solicitação da Contratante (ordem de compra). 
6.2 – Os equipamentos serão entregues em local e horário designado pela Prefeitura Municipal, no 
prazo de até 05 (cinco) dias da emissão da Autorização de Entrega. 
6.3 - No ato da entrega a CONTRATANTE deverá apresentar os seguintes documentos fornecidos 
pelo fabricante:  
- Garantia contra defeitos de fabricação. 
  
 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1. A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou 
indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, devendo entregar os 
objetos deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à legislação 
vigente. 
 
7.2. Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à entrega do 
bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão-de-obra, 
remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e 
tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em 
razão da avença. 



 
 

22 
 

 
7.3. A CONTRATADA se compromete a entregar o objeto licitado em conformidade com as 
exigências previstas no item 24 do Edital de Convite n°. 0028/2017. 
 
7.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação; 
 
7.5. Substituir, de forma imediata e às suas expensas, o objeto que não esteja em conformidade com 
as especificações da Contratante. 
 
7.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 
 

8.1 - A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação,  
consoante estabelece a Lei No 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
8.2 - Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual, à medida que for solicitado pela 
Prefeitura Municipal. 
 
8.3 - Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto 
licitado, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas 
 
8.4. A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos orçamentários 
necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s) nota(s) fiscal(ais) 
emitida(s). 
 
 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

9.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da CONTRATANTE, 
devidamente designado, podendo ser assistido por terceiros, cabendo-lhes dentre outros: 
9.1.1 Supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas para 
regularização das falhas ou defeitos observados; 
9.1.2 Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua 
competência; 
9.1.3 Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da Administração, 
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato e anexar aos 
autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações 
de providências; 
9.1.4 Acompanhar a execução do contrato, atestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar as 
ocorrências de indisponibilidade do contratado; 
9.1.5 Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias relativas 
a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos. 
 
9.2. O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da CONTRATADA, 
ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao CONTRATANTE, 
responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na 
execução do serviço contratado. 
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9.3. As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do CONTRATANTE, 
encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, 
ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 
 
9.4. Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do mesmo, 
observarão se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, bem 
como de todas as condições impostas no instrumento contratual. 
 
9.5. É vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os empregados 
da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados. 
 
9.6. Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito pela Administração 
do Contratante, para representá-lo sempre que for necessário. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 
 

10.1. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a CONTRATADA às seguintes sanções: 
a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 (vinte e 
quatro) horas de atraso. 
b) Impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Tabapuã pelo período de até 5 (cinco) 
anos, caso a rescisão decorra de qualquer das situações previstas no Edital. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL 
 

11.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 77 
a 80 da Lei n.º 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo 
do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei. 
 
Parágrafo único - Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a 
cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem 
do rompimento. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 
 

12.1. Será competente o Foro da Comarca de Tabapuã – SP com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para solução de questões oriundas deste contrato. 
 
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo 
assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante 
publicação de seu resumo na Imprensa Oficial. 
 

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

_________________________________________ 
Prefeito(a) Municipal 

 

_______________________ 
P/ CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
NOME:         NOME: 
CPF:                                   CPF: 
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EXTRATO DE CONTRATO 
 
Contrato n.º ---/2017; Contratante: Município de Tabapuã-SP- CNPJ. nº 45.128.816/0001-33; 
Contratada: ---------------------------------, CNPJ/MF nº ------------------; Licitação Processo nº 085/2017 – 
Modalidade Convite nº 028/2017; Objeto: Aquisição de mobiliários destinados as unidades escolares 
que atendem a Educação Básica do Município de Tabapuã, conforme especificações constantes do 
Anexo I; Vigência: a partir da data de sua assinatura até o dia -- de ----- de 20xx; Valor total  do 
Contrato: R$ ---------; Classificação dos Recursos Orçamentários: Categoria Econômica de Despesa: 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente, nas respectivas classificações orçamentárias 
consignadas na Lei Orçamentária do Exercício; Fonte de Recurso: 01 – Tesouro Municipal e 02 - 
Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados; Data da assinatura: --/--/2017.- NOME – 
Prefeito(a) Municipal.- PUBLIQUE-SE. 
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ANEXO - VII 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO 
  
  
CONTRATANTE:___________________________________________________________________ 
 
CONTRATADA:____________________________________________________________________ 
 
CONTRATO N° (DE ORIGEM):________________________________________________________ 
 
 
OBJETO:  
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes 
do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que 
couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o 
artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem 
eletrônica aos interessados. 
 
LOCAL e DATA:____________________________________________________________________ 
 
 
CONTRATANTE 
Nome e cargo:_____________________________________________________________________ 
E-mail institucional:__________________________________________________________________ 
E-mail pessoal:_____________________________________________________________________ 
Assinatura:________________________________________________________________________ 
 
 
CONTRATADA 
Nome e cargo:_____________________________________________________________________ 
E-mail institucional:__________________________________________________________________ 
E-mail pessoal:_____________________________________________________________________ 
Assinatura:________________________________________________________________________ 

 


