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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS 

DATA DA SESSÃO: 19/09/2018 
CREDENCIAMENTO: 08:00 horas 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30 horas    

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA, através do Pregoeiro e da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público, para o conhecimento de todos os interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM e ADJUDICAÇÃO POR ITEM, regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec. Federal 
nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, e pelas 
condições estabelecidas no presente edital e seus anexos. 

A sessão pública para credenciamento e recebimento e abertura dos envelopes dar-se-á às 08:00 horas do dia 19 de 
setembro de 2018, na sala da Comissão de Licitações desta Prefeitura Municipal, situado na Rua Felipe Rodrigues Coelho n° 
780 – Centro, Queimada Nova, Piauí, onde podem ser obtidas cópias deste instrumento convocatório, em todos os dias 
úteis, das 8:00 às 13:00 horas. 

1 – DO OBJETO 

1.1 – Destina-se a presente licitação a Aquisição de brinquedos (Portaria nº 448, de 13/09/2002), conforme especificações e 
quantidades constantes do anexo I. 

1.2 – São anexos deste Edital: 

Anexo I – Especificação e quantidades dos itens objeto da licitação; 
Anexo II – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (a ser entregue 
fora dos envelopes, quando do credenciamento); 
Anexo III – Declaração de que não Emprega Menor; 
Anexo IV – Modelo da Proposta; e 
Anexo V – Minuta do Contrato. 

2 – DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 – Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas pertencentes ao ramo de atividade pertinente 
ao objeto da contratação, que preencherem as condições dispostas neste Edital.  

2.2 – 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, sob coordenação do pregoeiro. 

3 – DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 

Não poderão participar do presente Pregão, empresas que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações: 

a) Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

b) Estejam sob regime de concordata ou falência; 

c) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitações; 

d) Encontrem-se em processo de fusão, cisão ou incorporação; 

e) Tenham sofrido fato impeditivo superveniente; 

f) tenham funcionário ou membro servidor do Município como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) 
do capital com direito a voto ou controlador ou responsável técnico; 

g) servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  

4 – DO CREDENCIAMENTO 

4.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
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a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 
registrado na Junta Comercial, 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" (estatuto social, 
contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial), que comprove os poderes do 
mandante para a outorga.  

4.2 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo (cópia) documento oficial de identificação que 
contenha foto.  

4.3 – Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá 
representar apenas uma credenciada. 

4.4 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele 
representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  

4.5 – O não credenciamento equivale à renúncia, por parte do licitante, ao direito de apresentar lances durante a sessão e de 
praticar os demais atos inerentes ao certame, não implicando na sua desclassificação. 

4.6 – Para os licitantes que não pretendem credenciar-se, a declaração de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação, bem como os documentos de habilitação e proposta, deverão ser entregues ou encaminhados ao setor 
responsável pela licitação em envelopes separados. 

4.7 – Concluída a fase do credenciamento, os licitantes entregarão ao pregoeiro a declaração de pleno conhecimento e 
atendimento as exigências de habilitação, o envelope nº 01 – proposta de preço e o envelope nº 02 – habilitação. 

4.8 – Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2, não cabe a desistência da proposta. 

5 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS, DA PROPOSTA 
E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo III 
deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.º 1 e 2. Os casos omissos serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a) no 
momento da sessão, com registro da ocorrência em ata. 

5.1.1 – A declaração acima referida deverá ser subscrita pelo representante legal ou pelo procurador caso este tenha 
outorga para tal. 

5.1.2 – Caso o licitante credenciado não apresente a declaração acima referida, poderá firmá-la na própria sessão ou fazê-la 
oralmente sendo registrada em ata. 

5.2 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes 
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

Envelope nº 1 – Proposta de Preços 
Pregão nº  
Empresa: 
 
Envelope nº 2 – Habilitação ou Documentos Habilitatórios 
Pregão nº  
Empresa: 

5.3 – A proposta comercial 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, legalmente 
habilitado.  
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5.4 – A documentação necessária à habilitação dos licitantes deverá ser entregue obrigatoriamente em 01 (uma) via e, 
também, deverá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do artigo 32 da lei nº 8.666/93.  

6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA 

6.1 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;  

b) número do Pregão;  

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo do produto cotado, em 
conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital;  

d) 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;  

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, assegurado o direito de revisão e atualização na forma 
legal. 

f) Para o preço unitário, serão aceitas somente 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

g)Certificação do Inmetro, relativo aos pneus; 

h) Comprovação de prazo de garantia mínimo de 5 (cinco) anos , relativo aos pneus; 

i) Apresentação de informativo, catálogo, cartilha  ou qualquer outro documento em língua portuguesa, que demonstre 
informações técnicas e instrução de uso do produto (pneus). 

6.2 – Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  

6.3 – Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, prevalecerá o preço por extenso. 

6.4 – A falta da data, rubrica, CNPJ e/ou endereço completo, ou outras falhas sanáveis, poderá ser suprida pelo 
Representante Legal ou procurador na sessão, desde que tenha poderes para este fim. 

6.5 – A empresa deverá fornecer como parte da proposta: 

6.5.1 – Declaração de que o fornecedor do objeto conhece e aceita a todas as regras contidas neste Edital. 

7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”; 

7.1 – O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito: 

7.1.1 – Documentos obrigados pela Constituição: 

a) Declaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do art. 13 
do Decreto n.º 3.555/2002, a licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

7.1.2 – Documentos relativos à habilitação jurídica: 

a) Certidão simplificada da junta comercial; 

b) Contrato social e o último aditivo; e 

c) Cópia da cédula de identidade dos sócios; 

7.1.3 – Documentos relativos à regularidade fiscal: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União e Certidão 
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
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b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através da Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa do Estado, do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa do Município e 
Certidão de Negativa de Débitos, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) Cópia atualizada do CNPJ; 

e) Cópia do CPF dos sócios; 

f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

g) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei n.º 8.036/90); e 

h) Certidão Negativa de Débito - CND (Lei n.º 8.212/91), expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme 
PORTARIA CONJUNTA RFB / PGFN Nº 1751, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014 

i)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT, conforme lei 12.440/2011. 

7.1.4 – Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente chancelado pela Junta Comercial 
e com o selo do CRC, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.    

7.1.5 – Outros documentos: 

a) Alvará de licença de funcionamento; 

7.2 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as 
expedidas até 90 (noventa) dias contadas da data constante do documento.  

7.3 – Não serão aceitos “protocolo de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos 
neste Edital e seus anexos. 

7.4 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus 
anexos poderá o(a) pregoeiro(a) considerar o proponente inabilitado. 

7.5 – Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da Matriz ou todos em nome da Filial 
exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à Matriz e referir-se ao local da sede do interessado. 

8 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO; 

8.1 – 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. 

8.2 – Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III do Edital e, em envelopes separados, a proposta de 
preços e os documentos de habilitação. 

8.3 – Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços o(a) Pregoeiro(a) procederá a verificação da 
conformidade destas com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexo, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital, o que, para tal verificação, o Pregoeiro 
poderá contar com assessoria técnica; 

b) Que contenham preço manifestamente inexequível, assim considerado aqueles que não venham a ter demonstrado sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos produtos são coerentes com os de mercado. 

8.3.1 – Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o(a) pregoeiro(a) suspenderá o pregão e estabelecerá 
uma nova data com prazo não superior a 3 (três) dias úteis para o recebimento de novas propostas.  

8.4 – Erros aritméticos serão retificados da seguinte forma: 
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a) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela 
quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido; 

b) Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus correspondentes por extenso, prevalecerão os valores escritos 
por extenso. 

c) Se o proponente não aceitar a correção de tais erros, sua proposta será desclassificada. 

8.5 – As propostas selecionadas para a etapa de lances, observarão aos seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superior 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). 

c) No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 
licitantes. 

8.6 – Se dentre as propostas apresentadas inicialmente por escrito, houver empate, o pregoeiro procederá o sorteio na 
forma do parágrafo 2º do Art. 45 da Lei. 8666/93, para estabelecer qual dos licitantes empatados deve oferecer o lance 
primeiro. 

8.7 – O(a) Pregoeiro(a) poderá no decorrer da sessão estipular, para novos lances, parâmetros ou percentagem de redução 
sobre o menor preço (margem de lance). 

8.8 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a 
partir do autor da proposta de maior valor e os demais em ordem decrescente de valor.  

8.8.1 – A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante 
daquela etapa de lance e na manutenção do último preço apresentado para efeito de ordenação dos próximos lances. 

8.9 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, 
observada a redução mínima entre os lances. 

8.10 – O Pregoeiro poderá, no decorrer da sessão determinar o tempo de que dispõem os licitantes para ofertarem seus 
lances orais. 

8.11 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação 
de lances ou conforme determinar o pregoeiro no momento da sessão.  

8.12 – Não poderá haver desistências dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente as penalidades previstas 
no edital. 

8.13 – Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas 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 e aceito pelo Pregoeiro.  

8.14 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vista a reduzir ainda mais o preço.  

8.15 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a 
respeito.  

8.15.1 – O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários do material, bem 
como os demais esclarecimentos que julgar necessários, no prazo a ser definido pelo pregoeiro. 

8.16 – Considerada aceitável a oferta de menor preço para o item, somente será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação quando concluído o julgamento de todos os demais itens. 

8.17 – Eventuais falhas ou omissões nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de 
processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

a) Substituição de documentos mediante a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

b) Apresentação de documentos, quando por indisponibilidade dos meios eletrônicos, não for possível a verificação. 

b).1 – Neste caso o Pregoeiro decidirá sobre o prazo a ser concedido à licitante para a comprovação de habilitação. 

b).2 – A não apresentação do(s) documento(s) no prazo estipulado pelo pregoeiro, implicará na inabilitação da licitante.   
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8.17.1 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção 
por meio eletrônico, exceto por impossibilidade devidamente justificada.  

8.17.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da 
verificação. 

8.18 – 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, ou mais, aceitável cujo 
autor(es) atenda(m) os requisitos de habilitação, caso em que será(ão) declarado(s) vencedor(es).  

8.19 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) licitante(s) será(ao) habilitada(s) e 
declarada(s) vencedora(s) do certame.  

8.20 – Será advertido pelo (a) pregoeiro(a) o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo 
essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.  

9 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DO ATO DE CONTROLE FINAL 

9.1 – 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.  

9.2 – 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.  

9.3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à 
autoridade competente.  

9.4 – 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. 

9.5 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

9.6 – A adjudicação será feita por item.  

10 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1 – Os itens serão fornecidos parceladamente, até que seja atingida a quantidade total especificada, em atendimento às 
requisições periódicas expedidas pelo setor competente, sendo que as entregas deverão obedecer ao prazo estipulado no 
contrato e deverão ser feitas na sede do Município contratante. 

10.2 – As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número do contrato, do 
número desta licitação, do número do processo, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, 
datas e horários e endereço de entrega.  

10.3 – As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo 
recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.  

10.4 – Os itens deverão ser entregues no prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do recebimento 
da respectiva requisição. 

10.5 – Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos limites legais, a critério do 
Contratante, estima-se em 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato, o prazo para entrega total do 
objeto licitado.  

10.6 – O objeto desta licitação será fornecido na sede da Prefeitura Municipal de Queimada Nova-PI, conforme as 
especificações constantes deste edital, no horário de 8:00hs às 12:00hs, no endereço especificado no preâmbulo deste 
edital. 
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10.7 – A firma fornecedora ficará obrigada a trocar, imediatamente, o produto que vier a ser recusado, sem nenhum ônus 
para o Município. 

10.8 – Os produtos deverão ser entregues pela empresa vencedora com prazo de validade não inferior a 12(doze) meses a 
contar do recebimento. 

10.9 – Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.  

11 – DO PAGAMENTO 

11.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, pela 
autoridade competente, após a entrega, sendo esta condição imprescindível para o pagamento. 

14.2 – Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 – São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da 
presente licitação. 

b) Fiscalizar e acompanhar a entrega dos itens objeto desta licitação. 

c) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do material, diligenciando nos casos 
que exigem providências corretivas. 

d) Providenciar o pagamento à CONTRATADA, no devido prazo fixado neste edital. 

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1 – A Contratada obriga-se a: 

a) Entregar os itens estritamente em conformidade com as especificações solicitadas, nas parcelas, prazos e quantitativos 
requeridos pela administração. 

b) Proceder a troca de todo e qualquer material que, por ocasião da conferência deste, for constatado a não conformidade 
com as especificações. 

c) Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações por ele assumidas em relação às condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

14 – FONTE DOS RECURSOS 

14.1 – Informamos que as despesas serão pagas com recursos provenientes do Orçamento Geral do Município de 
Queimada Nova 2018 e Outros. 

15 – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

15.1 – O equilíbrio econômico financeiro do contrato, visando a recomposição de preços, vigorará com a manutenção do 
percentual entre o preço do produto fornecido adquirido pela empresa junto ao seu fornecedor e o ofertado para o 
Município na época da licitação, não podendo em hipótese alguma ser cobrado preço superior ao praticado pela empresa 
ao público em geral; 

15.2 – O Equilíbrio Econômico Financeiro será auferido pelo Setor Financeiro deste Município, quando da entrega da fatura 
do fornecimento, caso seja requerido pela empresa; 

15.3 – A empresa quando da entrega da fatura deverá apresentar as notas fiscais de compra do material junto ao seu 
fornecedor, para que seja verificado se o valor cobrado ao Município está de acordo com o percentual da proposta 
apresentada. 

15.4 – Se quando da entrega da fatura não for requerido pela empresa o equilíbrio dos preços, este só poderá ser pedido 
com relação à fatura seguinte. 
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15.5 – No caso de descontos promocionais praticados pela empresa, estes deverão ser repassados integralmente ao 
Município. 

16 – DO CONTRATO 

16.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de contrato, cuja respectiva minuta 
constitui anexo do presente ato convocatório.  

16.2 – A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da homologação, comparecer a sede da 
Prefeitura Municipal de Queimada Nova, Piauí, para assinar o contrato.  

16.3 – Quando a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a assinar o contrato, serão 
convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da 
contratação. 

16.3.1 – Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da divulgação do aviso. 

16.3.2 – A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Queimada Nova, 
Piauí. 

16.4 – A contratação será celebrada com duração de até 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato, ou 
ao término do fornecimento total dos itens cotados, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser prorrogado 
ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.  

17 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

17.1 – No caso de ocorrência de inadimplemento total ou parcial do disposto no Edital e/ou proposta, a Prefeitura poderá 
aplicar ao contratado, garantida a ampla e prévia defesa, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, conforme 
a falta ensejada; 

17.2 – No caso de aplicação de multa, o contratante observará o seguinte percentual: 0,5% (meio por cento) sobre o valor 
estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula deste Texto; 

17.3 – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou cobradas judicialmente; 

17.4 – As penalidades aplicadas poderão ser relevadas pela Administração em casos de força maior, devidamente 
justificados e aceitos pela mesma. 

17.5 – A empresa que apresentar dolosamente documentos falsos, fraudulentos ou sem validade, durante o contrato ou 
visando frustrar os objetivos desta licitação, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, por um prazo 
não inferior a 2 (dois) anos; 

18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a 
celeridade do procedimento e a segurança da contratação.  

18.2 – Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

18.3 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem assinadas pelo 
Pregoeiro e pelos licitantes presentes, tantas quantas necessárias para consecução do fim desta licitação.  

18.4 – Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja com o preço compatível 
com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o(a) pregoeiro(a) negociar, visando obter preço melhor. 

 18.5 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricadas pelo 
Pregoeiro e pelos licitantes presentes na sessão.  

18.6 – O resultado final desta licitação será divulgado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Queimada Nova. 

18.7 – Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial do Município, 
na forma legal.  
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18.8 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no endereço da 
ementa, até 30 (trinta) dias após a publicação, sendo posteriormente destruídos ou enviados para reciclagem, via protocolo.  

18.9 – Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras situações porventura vivenciadas, 
serão decididos pelo Pregoeiro, com vistas a conferir agilidade ao feito, ficando facultado ao Pregoeiro ou autoridade 
superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, na forma do art. 43 § 3º da Lei nº 8.666/93. 

18.10 – Se o contratado, conforme o caso, oferecer os bens promocionais ao mercado consumidor local ou nacional, 
estará obrigada a estender tal vantagem ao órgão/ente contratante. 

18.11 – O proponente que vier a ser contratado, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

18.12 – A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

18.13 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o Foro da Comarca de Paulistana, Estado do Piauí, excluído que fica quaisquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

18.14 – Maiores informações poderão ser adquiridas na sede desta Prefeitura. 

 

Queimada Nova (PI), 29 de agosto de 2018. 

 
 
__________________________________ 
Presidente CPL/Pregoeiro 
 
__________________________________ 
Secretario CPL 
 
__________________________________ 
Membro CPL 
 

PREGÃO Nº 024/2018– ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 
R$ 

UNIT 

R$ 
TOTAL 
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1 

FOGÃO – MDF. Descrição: O fogão 
deverá ser confeccionado MDF 
espessura de 15mm laminado. O tampo 
com suporte de panelas deverão ser 
confeccionados em madeira/MDF em 
relevo e a tampa do forno deve possuir 
visor inquebrável e transparente, com 
mecanismo para ser aberta/fechada com 
sistema reforçado nas dobradiças com 
sistema de segurança e fecho com trava. 
Os 5 botões reguladores de gás devem 
possuir mecanismo para ser girados e 
indicadores na horizontal em relevo para 
sinalizar o gás ligado/desligado, similar 
a um botão de fogão real. 
Dimensões aproximadas: A 55 cm X L 
44cm X P 22 cm 
Deverá ser entregue desmontado, com 
todos os seus acessórios, acompanhada 
de manual de instruções de montagem 
com ilustrações. 
Embalagem: Caixa de Papelão. 
OBS: Não serão aceitos grampos para 
colagem do material 

UND 5 108,00  540,00  

2 

CONJUNTO DE JOGOS 
PROFISSÕES – MDF. Deverá conter: 
8 (oito) conjuntos, com 3 (três) peças 
cada, totalizando 24 (vinte e quatro) 
peças (conforme arte disponibilizada 
pelo FNDE); Matéria-prima: MDF; As 
peças deverão ser impressas frente e 
verso em 4 (quatro) cores, conforme arte 
publicada; Dimensões aproximadas: 
Conjunto-3(três) peças:120mm de 
comprimento x 60 mm de largura x 3 
mm de espessura; Sendo que cada peça, 
separadamente, deverá ter: 40 mm de 
comprimento; 60 mm de largura; 3 mm 
de espessura; Caixa de madeira tipo 
estojo: 210 mm de comprimento; 153 
mm de largura;45 mm de espessura. A 
caixa e as peças deverão ter bordas 
arredondadas e lixadas, sendo isentas de 
rebarbas ou partes pontiagudas e/ou 

UND 2 148,00  296,00  
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cortantes. Deverá acompanhar o 
respectivo Manual de montagem, com 
ilustrações, e conservação em português. 
Embalagem: Caixa de Papelão. 

3 

CONJUNTO DE CAMINHÃO 
COLETOR DE LIXO – PLASTICO. 
Caminhão coletor de lixo em plástico em 
cores vivas: no mínimo, 3 cores; dotado 
de 6 rodas livres em tamanho compatível 
com o caminhão; contendo volante; 
botões/alavanca para movimentação da 
caçamba; com encaixe para cesto de 
lixo; a caçamba deverá ser móvel com 
trava; a caçamba com tamanho 
compatível com o caminhão; 
Dimensões: 50 cm de comprimento x 22 
cm de largura x 22 cm de altura. Deverá 
ser acompanhado de selo do INMETRO. 
Embalagem: Caixa de Papelão. 

UND 2 
     

278,00 
         
556,00  

4 

CONJUNTO FANTOCHE FAMILIA 
BRANCA. Conjunto de 06 fantoches 
com dimensão de 30 cm com os 
personagens: Mamãe, Papai, Menina, 
Menino, Vovó e Vovô. Matéria-prima: 
Corpo: Tecido 100% acrílico e 
antialérgico; Cabelos: Lã 100% acrílica 
e antialérgica e cabelos costurados na 
cabeça; Roupas: Tecido 100% algodão, 
antialérgico, costurado ao corpo, com 
estampas diferentes para cada 
personagem; Olhos com sistema de 
segurança, dotados de trava interna na 
cabeça do fantoche e Boca articulada, 
com a parte interna na cor vermelha; O 
Corpo deverá ser: Na cor 
creme/pérola/bege claro, com 
vestimentas e acessórios característicos 
de cada personagem (membro da 
família); Deverá acompanhar o 
respectivo Manual de uso e conservação 

UND 1       45,00 45,00  
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em português. Embalagem: deverão ser 
embalados em saco de TNT e vir com 
selo do INMETRO 

5 

CONJUNTO DE ENCAIXES – 
CABEÇA MAMÃE E FILHOTES – 
PAPELÃO. Descrição: 3 placas, 
produzidos em papelão cinza laminado 
com espessura mínima de 1,8 mm + 
papel couche 115 gr impresso 4 cores 
com verniz atóxico + forro em papel alta 
alvura 90 gr impresso em 1 cor, com 3 
versos diferenciados (um para cada 
imagem). 
Em cada uma das imagens deve existir 
uma família de animal, com 2 ou 3 
filhotes que são recortados em peças 
grandes, com facas exclusivas, que 
podem ser encaixadas na cena. 
Dimensões aproximadas das imagens: 
20 x 20 cm 
Embalagem: tipo tampa e fundo 
medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 
cm produzida em papelão cinza 
laminado com espessura mínima de 1.0 
mm + papel couche 105 gr impresso em 
4 cores com verniz atóxico. 

UND 10 
       

39,90 
         
399,00  

6 

CONJUNTO DE BOLAS DE 
FUTEBOL – VINIL. Descrição: bola 
de futebol, não oficial, confeccionada 
em PVC – (Atóxico) / Plastificante 
(Atóxico) /Carbonato de Cálcio 
(Atóxico) /Processo de fabricação – 
Rotomoldagem / em cores diversas com 
pintura típica de bola de futebol 
simulando gomos com pigmento preto 
atóxico; 
Diâmetro : 21 cm ( 8”), circunferência 
de 64 cm 
Peso médio: 315 a 325 gramas 
Quantidade: 10 unidades 
Observação: As bolas deverão ser 

UND 1 53,50  53,50  
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entregues vazias. 

7 

CONJUNTO FANTOCHE FAMILIA 
NEGRA. Conjunto de fantoches com 06 
personagens: Mamãe, Papai, Menina, 
Menino, Vovó e Vovô; Matéria-prima 
dos personagens: Corpo: Tecido 100% 
acrílico e antialérgico; Cabelos: Lã 
100% acrílica e antialérgica e cabelos 
costurados na cabeça; Roupas: Tecido 
100% algodão, antialérgico, costurado 
ao corpo, com estampas diferentes para 
cada personagem; Olhos com sistema de 
segurança, dotados de trava interna na 
cabeça do fantoche; Boca articulada, 
com a parte interna na cor vermelha; 
Acabamento: Corpo: Na cor marrom, 
com vestimentas e acessórios 
característicos de cada personagem 
(membro da família); Dimensão 
aproximada: 30 cm de altura. Deverá 
acompanhar o respectivo Manual de uso 
e conservação em português. 
Embalagem: deverão ser embalados em 
saco de TNT e acondicionados em caixa 
de papelão e vir com selo do 
INMETRO. 

UND 1 
       

41,00 
           
41,00  

8 

CONJUNTO DE BONECA  BEBÊ 
BRANCA – VINIL. Descrição: 01 
boneca bebê branca com cabeça e 
membros, produzidos em vinil, atóxico e 
lavável, e corpo em algodão e 
enchimento de manta acrílica. 
Deverá acompanhar macacão em 
algodão antialérgico, com possibilidade 
de por e tirar da boneca, e fita para 
cabeça em plush. 
A boneca deverá vir acompanhada por: 
chupeta  em plástico atóxico. 
Dimensões: boneca de aproximadamente 
50 cm; 
Embalagem: caixa de papelão ou sacola 

UND 1     328,00  328,00  
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de plástico PVC laminado transparente 
(cristal). 

9 

CONJUNTO DE BOLAS – 
BORRACHA. Descrição: bola de 
borracha com circunferência de 38 cm e 
peso 150 gramas. 
Quantidade: 10 unidades 
Observação: As bolas deverão ser 
entregues vazias. 

UND 2       69,00 138,00  

10 

CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO 
CEGONHA – PLASTICO. Caminhão 
cegonha em plástico; dotado de 
carroceria para acondicionar de 3 a 4 
carros em cores vivas: no mínimo 03 
cores; contendo volante; deverá conter 6 
(seis) rodas livres em tamanho 
compatível com o caminhão; Os carros 
deverão vir inclusos e em cores 
diferentes, com rodas livres; Dimensões: 
92 cm de comprimento x17 cm de 
largura x 30 cm de altura. Deverá ser 
embalado individualmente em plástico e 
acomodado em caixa de papelão O 
caminhão cegonha deverá ser isento de 
arestas, rebarbas e furos e vir 
acompanhando do selo do INMETRO. 

UND 2 
     

505,00 
      
1.010,00  

11 

CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO 
CAÇAMBA – PLASTICO. Caminhão 
caçamba em plástico em cores vivas, no 
mínimo 3 cores;dotado de 6 (seis) rodas 
livres em tamanho compatível com o 
caminhão; contendo volante; a caçamba 
para acondicionar objetos deverá ser 
articulada; movimentada por manivela e 
com abertura traseira. Deverá 
acompanhar 1 (uma) pá e 1 (um) rastelo 
de plástico; Dimensões: 50 cm de 
comprimento x 22 cm de largura x 22 
cm de altura. Embalagem: caixa de 
papelão ou sacola de plástico PVC 

UND 2 
     

231,00 
         
462,00  
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laminado transparente cristal 
acompanhado de selo do INMETRO. 

12 

CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO 
BOMBEIRO – PLASTICO. Caminhão 
bombeiro em Plástico na cor vermelha; 
dotado de 06 (seis) rodas livres em 
tamanho compatível com o caminhão 
com volante; tanque de abastecimento e 
mecanismo de lançar água; com 
mangueira, sirene; escada com giro de 
180 graus, com regulagem variável de 
altura; possuir cabine com portas laterais 
que abrem e fecham; Dimensões: 50 cm 
de comprimento x 22 cm de largura x 22 
cm de altura. Deverá acompanhar o 
respectivo Manual de uso e conservação 
em português; Embalagem: Caixa de 
papelão ou sacola de plástico PVC 
laminado transparente (cristal) e possuir 
selo do INMETRO. 

UND 2 
     

334,20 
         
668,40  

13 

CONJUNTO DE BONECO MENINO 
BRANCO – VINIL. Descrição: boneco 
branco em vinil, com membros 
articulados. A cabeça conterá olhos 
móveis que abrem e fecham, e o cabelo 
deverá ser implantado em nylon, e o 
corpo apresentará genitália masculina. 
Deverá acompanhar macacão em 
algodão costurado com possibilidade de 
por e tirar do boneco, além de 1 par de 
meias e 1 par de tênis em lona e vinil. 
Dimensão aproximada: 30 cm. 
Embalagem: caixa de papelão 

UND 1 
     

289,00 
         
289,00  
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14 

CONJUNTO DE BONECA MENINA 
BRANCA-VINIL. Descrição: boneca 
branca em vinil com membros 
articulados. A cabeça conterá olhos 
móveis que abrem e fecham, e o cabelo 
deverá ser implantado em nylon, e o 
corpo apresentará genitália feminina. 
Deverá acompanhar vestido 
confeccionado em algodão com 
possibilidade de por e tirar, além de 1 
par de meias e 1 par de sapato. 
Dimensão aproximada: 30 cm. 
Embalagem: caixa de papelão. 
Embalagem: caixa de papelão ou sacola 
de plástico PVC laminado transparente 
(cristal). 

UND 1 289,00 
      
289,00  

15 

CONJUNTO DE BOLAS DE 
VOLLEY – VINIL. Descrição: bola de 
vôlei, não oficial, confeccionada em 
PVC – (Atóxico) / Plastificante 
(Atóxico) /Carbonato de Cálcio 
(Atóxico) /Processo de fabricação – 
Rotomoldagem / em cores diversas com 
pintura típica de bola de vôlei simulando 
gomos com pigmento preto atóxico; 
Diâmetro : 21 cm ( 8”), circunferência 
de 64 cm 
Peso médio: 250 a 260 gramas  
Quantidade: 10 unidades 
Observação: As bolas deverão ser 
entregues vazias 

UND 1 43,40  43,40  

16 

CONJUNTO DE CARRINHO DE 
BONECA – METAL. Descrição: 
carrinho de boneca em estrutura metálica 
com capota revestida de tecido 100% 
algodão com movimento retrátil, encosto 
reclinável, cesto porta objeto, rodas 
duplas frontais direcionáveis; depois de 
fechado, o carrinho deverá permanecer 
em pé. Dimensões aproximadas: C: 
54cm; L: 40cm e A: 73 cm 
Embalagem: caixa de papelão. 

UND 3 237,00  711,00  
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17 

CONJUNTO DE BLOCOS 
LOGICOS – MDF. Conjunto de blocos 
lógicos em MDF, pintados em 03 (três) 
cores diferentes: Amarelo, Vermelho e 
Azul formado por 48 (quarenta e oito) 
peças e estojo colorido em MDF;O 
quadrado maior deverá ser dividido 
igualmente em 04 (quatro) formas 
geométricas: triângulo, quadrado, círculo 
e retângulo; Dimensões: Quadrado 
maior: 74 mm de comprimento x 74 mm 
de largura x 18 mm de espessura; 
Estojo: 290 mm de comprimento x 230 
mm de largura x 68 mm de espessura. 
Os blocos lógicos deverão ter bordas 
arredondadas e lixadas, sendo isentas de 
rebarbas ou partes pontiagudas e/ou 
cortantes. Deverão acompanhar o 
respectivo Manual uso e conservação em 
português Embalagem: Estojo em MDF 
acondicionado em caixa de papelão com 
selo do INMETRO. 

UND 3 
     

148,00 
444,00  

18 

CONJUNTO DE BERÇO PARA 
BONECAS – METAL. Descrição: 
berço para boneca com estrutura de 
metal; deverá acompanhar colchão 
revestido de algodão, com zíper, lençol, 
travesseiro e fronha em algodão e 
mosqueteiro em tule; deverá possuir 
bolsão porta trecos em tecido nas 
cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 cm de 
altura x 58 cm comprimento. 
Embalagem: caixa de papelão ou sacola 
de plástico PVC laminado transparente 
(cristal). 

UND 3 
     

208,00 
 624,00  

19 

CONJUNTO DE BONECO MENINO 
NEGRO-VINIL. Descrição: boneco 
negro em vinil, com membros 
articulados. A cabeça conterá olhos 
móveis que abre e fecha, o cabelo 
encaracolado deverá ser implantado em 
nylon e o corpo apresentará genitália 
masculina. 

UND 1 289,00 
         
289,00  
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Deverá acompanhar macacão em 
algodão costurado com possibilidade de 
por e tirar do boneco, além de 1 par de 
meias e 1 par de tênis em lona e vinil. 
Dimensão aproximada: 30 cm. 
Embalagem: caixa de papelão 

20 

CONJUNTO DE FANTOCHE 
ANIMAIS DOMESTICOS. Conjunto 
de 6 (seis) fantoches de animais 
domésticos, com aproximadamente 
25cm de altura, confeccionados em 
feltro e costurados nas laterais com 
corpos em diferentes cores e detalhes 
característicos de cada animal; os olhos 
deverá vir com sistema de segurança, 
dotados de trava interna na cabeça do 
fantoche com orelhas, crista e laterais 
firmemente costuradas; O conjunto de 
fantoches deverá acompanhar o 
respectivo Manual de uso e conservação 
em português. Embalagem: Saco de 
TNT e acondicionados em caixas de 
papelão com selo do INMETRO. 

UND 1 34,50 
           
34,50  

21 

CONJUNTO DE BOLAS DE 
BASQUETE – VINIL. Descrição: bola 
de basquete, não oficial, confeccionada 
em PVC – (Atóxico) / Plastificante 
(Atóxico) /Carbonato de Cálcio 
(Atóxico) /Processo de fabricação – 
Rotomoldagem / na cor laranja com 
pintura típica de bola de basquete 
simulando gomos com pigmento preto 
atóxico;. 
Diâmetro : 22,80 cm ( 9”), e 
circunferência de 72 cm 
Peso médio: 300 a 310 gramas 
Quantidade: 10 unidades 
Observação: As bolas deverão ser 
entregues vazias 

UND 1 50,30 
           
50,30  
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22 

CONJUNTO CAIXA 
BRINQUEDOTECA – MDF. Caixa 
brinquedoteca com estrutura em MDF, 
com parafusos em metal; A base deve 
possuir 4 (quatro) rodízios em plástico 
injetado; As laterais deverão conter 
aberturas para encaixe das mãos; Deverá 
conter pintura das laterais: As laterais da 
largura devem ser pintadas com tinta 
atóxica, na cor amarela; As laterais da 
profundidade devem ser pintadas com 
tinta atóxica, na cor vermelha; Deverá 
acompanhar o respectivo Manual de 
montagem, com ilustrações, e 
conservação em português; A caixa 
brinquedoteca deverá ser entregue 
desmontado, com todos os seus 
acessórios. Embalagem: Deverá ser 
embalada individualmente em plástico e 
acomodada em caixa de papelão 
Dimensões da caixa: 54 cm de altura x 
63 cm de largura x 40,5 cm de 
profundidade x 9 mm de espessura. 

UND 2 389,00  778,00  

23 

BANDINHA RITMICA. Conjunto 
contendo 20 instrumentos musicais com 
nomes em Braille, em cada um, isentos 
de arestas, farpas ou saliências cortantes 
ou que impliquem em falta de segurança 
do usuário, sendo: Um agogô duplo 
infantil, confeccionado em metal, 
medindo 300 mm, de comprimento na 
parte maior e acabamento cromado 
acompanhado de baqueta de madeira de 
220 mm de comprimento. Um blak blak, 
confeccionado em metal cromado, 
medindo 150 mm de comprimento. Uma 
campanela com guizos, com cabo de 
plástico ABS, medindo 150 mm e 06 
guizos metálicos com acabamento 
cromado. Uma castanhola (par) 
confeccionada em plástico ABS 
medindo 80 X 60 mm e cabo de madeira 
lixada e sem farpas, medindo 180 mm, 
com fixação flexível. Um chocalho 

UND 4 144,30 
         
577,20  
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infantil, com cabo de madeira lixado e 
envernizado, e chocalho em alumínio 
cromado, medindo 220 mm. Um afoxé 
confeccionado em madeira com contas 
coloridas, medindo aproximadamente 
170 mm. Uma clave de rumba (par), 
confeccionado em madeira roliça 
marfim lixada e sem farpas, medindo 
190 mm e 20 mm de diâmetro. Um 
conguê de coco (par), confeccionado em 
plástico ABS, com 100 mm de diâmetro. 
Uma flauta doce confeccionada em 
plástico ABS colorido, com 300 mm de 
comprimento. Um ganzá mirim simples, 
confeccionado em alumínio cromado, 
preenchido com pequenas contas e areia, 
medindo 250 mm de comprimento e 45 
mm de diâmetro. Dois pandeiros 
confeccionados em PVC colorido, com 
200 mm de diâmetro, com 4 pares de 
platinelas em metal cromado, com pele 
fixa em poliéster sintético e acabamento 
sem saliências. Uma platinela, com cabo 
de madeira natural torneada lixada e sem 
farpas, com 02 pares de platinela em 
metal cromado fixado com rebite, 
medindo 230 mm. Prato (par), 
confeccionado em metal cromado, 
medindo 200 mm de diâmetro. Um reco-
reco infantil em madeira torneada, lixada 
e sem farpas, medindo 200 mm, com 
baqueta no mesmo material e 
acabamento. Um sininho infantil, 
confeccionado em metal cromado 
medindo 150 mm, com cabo de madeira 
lixada/envernizada e sem farpas. Um 
surdo infantil, fuste em PVC, com pele 
em poliéster sintético, medindo 280 mm 
de altura X 240 mm de diâmetro. 
Acompanha duas baquetas de 200 mm 
de altura em madeira torneada, lixada e 
sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 
mm de espessura e 1200 mm de 
tamanho. Um surdo mor infantil, fuste 
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em PVC, com pele em poliéster 
sintético, medindo 160 mm X 200 mm 
de diâmetro. Acompanha duas baquetas 
de 200 mm de altura em madeira 
torneada, lixada e sem farpas e talabarte 
de nylon com 0,2 mm de espessura e 
1200 mm de tamanho. Um triângulo 
infantil, confeccionado em metal 
cromado, com 150 mm e baqueta 
metálica do mesmo material e 
acabamento. Um triângulo infantil, 
confeccionado em metal cromado, com 
200 mm e baqueta metálica do mesmo 
material e acabamento. Observação: 
Todos os instrumentos que compõem a 
Bandinha Rítmica devem ser isentos de 
arestas, farpas, ou saliências cortantes, a 
fim de garantir segurança na sua 
usabilidade. Acondicionamento: 
instrumentos primeiramente envolvidos 
em filme plástico termo-encolhível e/ou 
plástico bolha, acomodados em bolsa de 
nylon acolchoada com 700 mm de 
comprimento. 

24 

CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS 
SOPRADAS PARA ENCAIXE – 
PLASTICO. jogo em polietileno 
soprado formado por 50 peças coloridas 
em formato de estrelas com seis pontas 
em forma de bolas que se encaixam 
umas nas outras. As peças devem medir 
11 cm de uma extremidade a outra. 
Embalagem: sacola de plástico PVC 
laminado transparente (cristal). O jogo 
de peças sopradas para encaixe deverá 
ser embalado individualmente em sacola 
de plástico PVC laminado transparente 
(cristal), com fechamento em zíper e 
acomodado em caixa de papelão. 

UND 2 
R$     

312,00 
 R$         
624,00  
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25 

CONJUNTO DE ENCAIXE DE 
BLOCOS – MADEIRA. Descrição:48 
peças coloridas e uma base medindo 
aproximadamente 200mm x18mm x 
8mm com palitos para encaixar as peças. 
Matéria-prima: blocos confeccionados 
em madeira maciça, pintados em 5 
cores, tamanhos e formas diferentes, sem 
rebarbas. 
Dimensões: dimensões máximas devem 
ser 80 mm x 40 mm x 25 mm. 
A base e os palitos devem também ser 
confeccionados em madeira maciça sem 
rebarbas. 
Embalagem: sacola de plástico PVC 
laminado transparente (cristal). 

UND 4 
     

157,00 
 628,00  

26 

GELADEIRA – MDF. Descrição: 
geladeira confeccionada MDF espessura 
de 15mm laminado, com duas portas 
(freezer e geladeira) e mecanismo de 
abrir e fechar nas duas portas com 
sistema de segurança. Na parte interna 
deverá haver duas prateleiras em MDF e 
uma gaveta em MDF para verduras, 
além de uma porta ovos para uma dúzia. 
Deverá ser entregue desmontado, com 
todos os seus acessórios, acompanhada 
de manual de instruções de montagem 
com ilustrações. 
Dimensões aproximadas: A 85 cm x 
L37cm x P 22cm 
Embalagem: Caixa de Papelão. 
OBS: Não serão aceitos grampos para 
colagem do material 

UND 5 
     

109,00 
 545,00  
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27 

PIA DE COZINHA – MDF. Descrição: 
o móvel será composto de 
bancada/gabinete com duas portas de 
abrir e fechar com tampo de MDF 
15mm com pia embutida confeccionada 
em plástico resistente; armário superior 
com portas abrir e fechar. Na parte 
superior deverá conter o reservatório de 
água com capacidade de 1 litro que 
estará conectado ao encanamento 
embutido no sistema que interliga o 
reservatório com a torneira e ao abrir a 
torneira deverá encher a pia; deverá 
conter ainda a tampa na pia e balde no 
gabinete inferior para escoar a água. 
O móvel deverá ser fabricado com 
placas de madeira reciclada revestida 
(MDF) de 15mm laminado. 
Os recipientes de água e o material 
hidráulico são de material plástico 
resistente e deverão estar incluídos no 
móvel. 
Dimensões aproximadas: A 55 cm X L 
44 cm X P 22 cm. 
Deverá ser entregue desmontado, com 
todos os seus acessórios, acompanhada 
de manual de instruções de montagem 
com ilustrações. 
Embalagem: Caixa de papelão. 
OBS: Não serão aceitos grampos para 
colagem do material 

UND 5 109,00 
       
545,00  

28 

CONJUNTO DE MAQUINA 
FOTOGRAFICA – PLASTICO. 
Máquina em material plástico. Com 
flash e sons reais de tirar foto. Possuir 
botões que simulem tirar foto; Lentes 
giratórias com som divertido. Espaço 
para colocar a foto da criança. Idade a 
partir de: 12 meses.Dimensões 
aproximadas: L19cm x A22cm x P10 
cm. Embalada em cartucho resistente. 
Deverá apresentar selo do INMETRO. 

UND 2 
     

199,90 
 399,80  
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29 

CONJUNTO DE BOLAS COM 
GUIZO -  BORRACHA. Descrição: 
bola de borracha com circunferência de 
38 cm e peso 150 gramas com guizo. 
Quantidade: 05 unidades 
Observação: As bolas deverão ser 
entregues vazias 

UND 2 78,50  157,00  

30 

CONJUNTO DE BICHO COM 
FILHOTES – TECIDO. Conjunto 
composto por 4 (quatro) animais tipos: 
galinha, tartaruga marinha, porca e vaca; 
os animais deverão ser confeccionados 
em tecido de algodão, antialérgico, tipo 
plush colorido, com enchimento de fibra 
sintética; Os olhos devem ser bordados; 
Os filhotes deverão ser acondicionados 
no interior da barriga de cada animal e 
retirados através de zíper, sendo que a: 
Galinha deverá conter dimensão 
mínima: 30 cm de comprimento e deverá 
ter, no mínimo, 2 (dois) filhotes 
acondicionados individualmente no 
interior dos ovos com zíper; Tartaruga 
marinha: dimensão mínima: 40 cm de 
comprimento e deverá conter, no 
mínimo, 4 (quatro) filhotes 
acondicionados individualmente no 
interior dos ovos com zíper; Porca: 
dimensão mínima: 30 cm de 
comprimento e deverá conter, no 
mínimo, 3 (três) filhotes na barriga; 
Vaca: Dimensão mínima: 40 cm de 
comprimento e deverá conter, no 
mínimo, 1 (um) filhote na barriga. CONJ 
1 4 R$ 252,00 R$ 1.008,0 0 22 Deverá 
ser embalado em filme plástico e 
acondicionado em caixa de papelão e vir 
acompanhado de selo do INMETRO. 

UND 4 
     

251,00 
 1.004,00  
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31 

CONJUNTO PASSA PEÇA – MDF. 
Caixa de madeira e tampa deslizante na 
parte superior na caixa com recorte das 
formas para passar o bloco em MDF 
com quantidade mínima de peças: 4 com 
base: triângulo, quadrado, círculo e 
retângulo em 4 (quatro) cores - azul, 
amarelo, verde e vermelho; A caixa, a 
tampa e as peças deverão ter bordas 
arredondadas e lixadas, sendo isentas de 
rebarbas ou partes pontiagudas e/ou 
cortantes; As peças deverão ser de 
tamanho adequado para transpor a 
abertura na tampa. Deverá acompanhar o 
respectivo manual de uso e conservação 
em português Dimensões da caixa: 180 
mm de comprimento x 90 mm de largura 
x 60 mm de altura. Embalagem: Caixa 
de Papelão com selo do INMETRO. 

UND 3 
       

80,10 
 240,30  

32 

CASINHA DE BONECA – 
MADEIRA. Descrição: estrutura em 
madeira do tipo eucalipto citriodora, 
assoalho em compensado de18mm e 
lateral em compensado de 10mm. O 
telhado será construído com telha 
isotérmica em fibra vegetal, painel 
fabricado em lambril de cedrinho; a 
parte frontal será equipada com gradil 
(cercado) colorido que 
Contorna a sacada. 
A pintura será realizada em alto brilho, e 
as janelas terão dimensões de 30cm x 
30cm x 40cm com dobradiças com 
sistema de segurança; a porta terá 
dimensão de 0,50cm x 1,50cm e será 
fixada à casinha por dobradiças com 
sistema de segurança. 
Dimensões aproximadas: altura frontal 
vertical: 2,00m, altura lateral 
vertical:2,00m; frontal horizontal 1,80m, 
lateral horizontal 2,00m. 
Deverá ser entregue desmontada, com 
todos os seus acessórios, acompanhada 
de manual de instruções de montagem 

UND 2 
  

1.799,00 
 3.598,00  
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com ilustrações. 
Embalagem: Caixa de Papelão. 

33 

CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇA 
PROGRESSIVO – PAPELÃO. 
Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos 
em papelão cinza laminado com 
espessura mínima de 1,4 mm + papel 
couche 115gr impresso 4 cores com 
verniz atóxico + forro em papel alta 
alvura 90 gr impresso em 1 cor com 3 
versos diferenciados (um para cada 
imagem). 
São 3 imagens diferentes com o tema 
fazenda com quantidades progressivas 
de peças: 4, 6 e 9 peças. 
Dimensões aproximadas das imagens: 
20 x 20 cm. 
Embalagem: tipo tampa e fundo 
medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 
cm produzida em papelão cinza 
laminado com espessura mínima de 1.0 
mm + papel couche 105 gr impresso em 
4 cores com verniz atóxico. 

UND 10 39,50 
         
395,00  

34 

TEATRO DE FANTOCHE – 
TECIDO. Um teatro de fantoche em 
tecido 100% algodão reforçado (tipo 
lona/lonita); A lona deverá possuir 
detalhes característicos de uma paisagem 
natural; a cortina deverá ser em tecido 
100% algodão estampado, antialérgico 
na área da janela; Cortina deverá cobrir a 
janela e possuir alças para serem fixadas 
em gancho/suporte; ser em estrutura de 
madeira reforçada, na parte superior e 
inferior; Dimensões: Teatro: 190 cm x 
85 cm e Janela: 60 cm x 55 cm. O teatro 
de fantoches deverá ser isento de sobras 
de costura e tecido. As laterais da lona 
da estrutura em madeira deverão ser 
costuradas e não possuir rebarbas ou 
partes pontiagudas e/ou cortantes para 
facilitar a estruturação do teatro. 
Grampos ou parafusos afixados e não 
expostos, a fim de garantir segurança na 

UND 1 30,68 
           
30,68  
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sua usabilidade. Deverá acompanhar o 
respectivo Manual de uso e conservação 
em português Embalagem: O teatro de 
fantoches deverá ser acondicionado 
individualmente em caixa de papelão 
proporcional ao tamanho do teatro e vir 
acompanhado de selo do INMETRO. 

35 

CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO 
– MADEIRA. Descrição: Deverá ser 
produzido em madeira maciça de pinus 
com a hélice móvel (que dê para rodar), 
pintado com tinta atóxica em 4 cores. 
Dimensões aproximadas: C: 29cm x L: 
31cm x A: 12cm. 
Deverá ser entregue desmontado, com 
todos os seus acessórios, acompanhada 
de manual de instruções de montagem 
com ilustrações. 
Embalagem: caixa de papelão. 

UND 2 
     

209,00 
          
418,00  

36 

CONJUNTO DE TELEFONE – 
PLASTICO. Telefone sem fio 
confeccionado em plástico atóxico, 
colorido, com teclas móveis com luz 
piscante, sons e frases pequenas 
compreensíveis em português, melodias 
adequadas à faixa etária e botão para 
emitir som de toque; Dimensões do 
telefone: 22 cm de altura x 14 cm de 
largura x 06 cm de profundidade. 
Embalagem: Caixa de papelão e vir com 
selo do INMETRO.  

UND 2 
     

141,50 
         
283,00  

37 

TEATRO DE FANTOCHE – 
MADEIRA. Descrição: um teatro para 
bonecos de fantoche, com estrutura em 
madeira maciça lixada, sem rebarbas ou 
partes pontiagudas. Paredes frontal e 
laterais em MDF , com 3mm de 
espessura, ilustradas com  serigrafia. 
O painel frontal deve medir 
aproximadamente 79 cm de largura x 75 
de altura – com janela de 
aproximadamente 68 x 33 cm. 
As laterais devem ser afixadas com 
dobradiças metálicas e medir 

UND 1 64,90  64,90  
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aproximadamente 29 cm de largura x 59 
cm de altura. Estrutura acompanhada de 
cortina de tecido 100% algodão, 
antialérgico na área da janela. 
Embalagem: caixa de papelão. 

38 

CONJUNTO DOMINó COM 
TEXTURA – MDF. Dominó com 
textura, confeccionado em MDF, 
contendo 28 ( vinte e oito) peças 
retangulares; Cada peça é divida ao meio 
por rasgo de 1 mm de profundidade na 
peça. Em cada lado do retângulo deverá 
haver um círculo de 30 mm de diâmetro 
e 5 mm de profundidade, no qual deverá 
ser embutido o material com as texturas; 
o conjunto deverá apresentar as texturas: 
: Borracha EVA liso cor verde 5 mm; 
Borracha EVA texturada cor azul 5 mm; 
Lixa para madeira granulatura 80 cor 
vermelha; Carpete liso de lã cor cinza 
espessura 5 mm; Vinil liso cor laranja 
espessura 0,5 mm; Sem textura só risco 
no centro; Furo de diâmetro de 10 mm 
centralizado. O dominó deverá vir 
montado de fábrica, pois as partes 
texturizadas devem estar encaixadas e 
coladas na madeira; Dimensões das 
peças: 7 cm de comprimento x 3,5 cm de 
largura x 6 mm de espessura. Obs: O 
dominó com textura deverá ter bordas 
arredondadas e lixadas, sendo isento de 
rebarbas ou partes pontiagudas e/ou 
cortantes. Deverá acompanhar o 
respectivo Manual de uso e conservação 
em português Embalagem: deverá ser 
embalado individualmente em saco de 
TNT com cordão para fechar a 
embalagem e acondicionar em caixa de 
papelão acompanhado de selo do 
INMETRO. 

UND 3 113,00 339,00  
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39 

CONJUNTO JOGO DA MEMORIA 
COM TEXTURA – MDF. 24 (vinte e 
quatro) peças quadradas, formando 12 
(doze) pares; Matéria-prima das peças: 
MDF; A peça possui pequeno círculo 
diâmetro de 30 mm, com 5 mm de 
profundidade, no qual é embutido o 
material com as texturas; Tipos de 
textura: EVA liso cor verde; EVA 
rugoso cor laranja; Lixa vermelha 
granulatura 80; Lixa branca granulatura 
220;Tela plástica azul; Carpete baixo de 
lã cor cinza; Vinil liso cor vermelha; 
Tecido de corino sintético cor preta; 
Tela poliéster furadinha “tela México” 
acabamento resinado cor pink; Cortiça; 
Placa metálica (ferro) de 2 mm embutida 
na madeira e pintada na cor verde limão; 
Carpete alto de lã cor marrom. O jogo de 
memória deverá vir montado de fábrica, 
pois as partes texturizadas devem estar 
encaixadas e coladas na madeira; 
Dimensões da peça: 7 cm de 
comprimento; 12 mm de espessura. Selo 
do INMETRO.DAS CONDIÇÕES 
GERAIS -O jogo de memória com 
textura deverá ser isento de rebarbas ou 
partes pontiagudas e/ou cortantes. As 
tolerâncias dimensionais das peças do 
jogo de memória com textura deverão 
ser de + -5% (cinco por cento).O jogo de 
memória com textura deverá 
acompanhar o respectivo Manual de uso 
e conservação em português. O jogo de 
memória com textura deverá ser 
embalado individualmente em saco de 
TNT com cordão para fechar a 
embalagem.Depois de embalado, o jogo 
de memória deverá ser acondicionado 
em caixa de papelão para transporte, 
com o quantitativo suficiente que não 
danifique o brinquedo. Deve constar do 
lado externo da embalagem, rótulos de 
fácil leitura com identificação do 

UND 3 119,99  359,97  
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fabricante e do fornecedor, código do 
produto e orientações sobre manuseio, 
transporte e estocagem. As caixas de 
transporte deverão conter a identificação 
FNDE/MEC e constar a proibição de 
comercialização, em local visível e de 
forma indelével. A CONTRATADA 
deverá oferecer garantia de 3 (três) 
meses contra defeitos de fabricação, a 
partir da data da entrega do jogo de 
memória com textura.A data para 
cálculo da garantia deve ter como base a 
data da efetiva entrega do jogo de 
memória com textura à 
CONTRATANTE. 

40 

CAVALO DE BALANÇO – 
MADEIRA. Cavalo de balanço em 
madeira maciça tipo Pinus spp; dotado 
de crina e cauda de sisal antialérgico, 
fixadas na madeira e com manoplas para 
segurar; O cavalo de balanço deverá ser 
entregue desmontado, com todos os seus 
acessórios. O cavalo de balanço deverá 
acompanhar o respectivo manual de 
instruções de montagem, com 
ilustrações, e conservação em português; 
Embalagem: Deverá ser embalado 
individualmente em plástico e 
acomodado em caixa de papelão 
acompanhado de selo do INMETRO 
Dimensões: do cavalo: 80 cm de 
comprimento x 22 cm de largura x 60 
cm de altura; Do assento: mínimo de 30 
cm e máximo de 35 cm de altura. 

UND 10 
     

119,99 
 1.199,90  

41 

CONJUNTO DE BONECA BEBE 
NEGRA-VINIL. Descrição: boneca 
bebê negra com cabeça e membros, 
produzidos em vinil, atóxico e lavável e 
corpo em algodão e enchimento de 
manta acrílica. 
Deverá acompanhar macacão em 
algodão antialérgico, com possibilidade 
de por e tirar da boneca, e fita para 
cabeça em plush. 

UND 1 
     

329,00 
 329,00  
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A boneca deverá vir acompanhada 
por:chupeta , em plástico atóxico. 
Dimensões: boneca de aproximadamente 
50 cm; 
Embalagem: caixa de papelão ou sacola 
de plástico PVC laminado transparente 
(cristal). 

42 

CONJUNTO DE FANTOCHE 
FOLCLORE. Conjunto de personagens 
de contos populares tradicionais 
composto por 6 personagens: Sereia, 
SaciPererê, curupira, boto rosa, mula-
sem-cabeça e lobisomem; Matéria-
prima: Corpo: Tecido 100% acrílico e 
antialérgico; Cabelos: Lã 100% acrílica 
e antialérgica e cabelos costurados na 
cabeça; Roupas: Tecido 100% algodão, 
antialérgico, costurado ao corpo, com 
estampas diferentes para cada 
personagem; os olhos deve constar 
sistema de segurança, dotados de trava 
interna na cabeça do fantoche; A boca 
articulada, com a parte interna na cor 
vermelha; Cada um dos fantoches deve 
ter cores e acessórios representativos de 
cada personagem; Dimensão: 30 cm de 
altura. Os fantoches folclore deverão ser 
embalados em saco de TNT e 
acondicionados em caixa de papelão e 
apresentar selo do INMETRO. 

UND 1 43,40 
            
43,40  

43 

CONJUNTO DE BONECA MENINA 
NEGRA-VINIL. Descrição: boneca 
negra em vinil com membros 
articulados. A cabeça conterá olhos 
móveis que abrem e fecham, o cabelo 
encaracolado deverá ser implantado em 
nylon e o corpo apresentará genitália 
feminina. 
Deverá acompanhar vestido 
confeccionado em algodão com 
possibilidade de por e tirar, além de 1 
par de meias e 1 par de sapato. 
Dimensão aproximada: 30 cm. 
Embalagem: caixa de papelão. 

UND 1 
     

289,00 
 289,00  
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VALOR TOTAL  
                            

20.159,25 
 
 

Queimada Nova (PI), 29 de agosto de 2018. 

__________________________________ 
Presidente CPL/Pregoeiro 
 
__________________________________ 
Secretario CPL 
 
__________________________________ 
Membro CPL 

 
 
 
 
 

PREGÃO Nº 024/2018 
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 

______________________________________,  CNPJ nº _____________________, por intermédio do seu representante 
legal abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO Nº ___/2018, para aquisição de Bens Comuns, em 
cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2003, DECLARA, sob as penalidades da 
lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no Pregão supra 
citado. 
___________________,____de___________________ de 2018. 
(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
____________________________________ 
Assinatura do Representante legal 
Nome: 
Cargo: 
RG.: 
CPF: 
Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
 
 
 

PREGÃO Nº 024/2018 
ANEXO III – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 
Declaro, para os devidos fins, que a empresa 

..............................................................................................., possuidora do CNPJ/MF ..................................., em 
cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, 
publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto n.º 3.555/2000, a licitante não 
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Pregão n.º 024/2018). 
___________________, ____de___________________ de 2018. 
(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
____________________________________ 
Assinatura do Representante legal 
Nome: 
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Cargo: 
RG.: 
CPF: 
Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 

 
 
 
 

PREGÃO Nº 024/2018 
A N E X O IV - MODELO DA PROPOSTA 

(Proposta referente ao Pregão nº 024/2018) 
01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE: 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ/MF: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:                                        CIDADE/UF:                                   CEP: 
FONE: (    )                                                                    FAX: (    )  
NOME PARA CONTATO: 
02 – DADOS BANCÁRIOS: 
 Conta n.º: _________________ 
 Agencia n.º: _______________ 
 Banco: ____________________ 
03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital 
 
04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
06 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação. 
07 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.  

 
 

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 
PREGÃO Nº 024/2018 

ITEM  DESCRIÇÃO QUANT UND. TIPO V. UNIT V.TOTAL 

1     
X (v. por 
extenso) 

X (v. por 
extenso) 

TOTAL X (v. por extenso) 

TOTAL GERAL R$ x (v. por extenso).  
_______________,______de ______________de 2018. 
(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
____________________________________ 
Assinatura do Representante legal 
Nome: 
Cargo: 
RG.: 
CPF: 
Elaborar a proposta preferencialmente em papel timbrado da empresa. 

 

 

PREGÃO Nº 024/2018 

ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO BRINQUEDOS, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE 
QUEIMADA NOVA E A EMPRESA xxxxx, NA FORMA ABAIXO. 
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CONTRATANTE: A PRREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA - PI, inscrito no CNPJ nº 41.522.202/0001-80 situado na 
Rua Felipe Rodrigues Coelho, nº 780, Centro, Queimada Nova, Piauí neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal. 

CONTRATADA: XXXXXX, empresa inscrita no CNJP/MF sob o nº________________________, com sede na rua/Av. 
_______________________, nº _____, na cidade de _______________, representada neste ato por 
____________________________________ (cargo/função), RG ________________, CPF 
_____________________. 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO BRINQUEDOS, conforme o Pregão nº 024/2018, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente 
pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec. Federal nº 3.555/2000 de 
08/08/2000, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, 
bem como mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a Aquisição de brinquedos (Portaria nº 448, de 13/09/2002), conforme especificações e 
quantidades constantes do Pregão nº 024/2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 

O fornecimento de material, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 
8.666/93, sob a modalidade Pregão. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão nº 024/2018, bem como à 
proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório nº 024/2018e são partes 
integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.  

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

I – emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente 
(diretor(a) do Setor Financeiro); 

II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato; 

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;  

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento 
Convocatório e com a sua proposta; 

II – entregar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas o objeto do contrato, de acordo com a ordem 
de fornecimento, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs; 

III – fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo 
Licitatório, Pregão nº 024/2018; 

IV – substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se 
verificarem vícios destoantes do padrão normal; 

V – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

VI – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive 
impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como 
encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal; 
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VII – utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária 
regulares; 

VIII – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

IX – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO 

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efetivamente entregues. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

Este contrato vigorará a partir de sua assinatura por até 12 (doze) meses, ou ao término do fornecimento total dos itens 
cotados, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, 
por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório. 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município de 
Queimada Nova 2018 e Outros. 

CLÁUSULA NONA – DO VALOR 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$ _________ (____), conforme os preços unitários 
constantes da tabela a seguir: 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro 
da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o 
ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela 
CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao 
fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente 
entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA 
ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal a firma contratada.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando 
esta devidamente atestada pelo setor competente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da 
apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
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Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa 
e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos 
por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da Pregão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, 
devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas 
judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, 
sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a 
CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, 
reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS 

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do 
art. 61 da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas 
alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Paulistana, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste 
Contrato. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes 
abaixo. 

Queimada Nova (PI), _______de ___________________ de 2018. 

P/ CONTRATANTE: 

P/CONTRATADA: 


