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EDITAL Nº 098/2013 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2013 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 18/12/2013 

HORÁRIO: 08:45 horas 

CREDENCIAMENTO: 15 minutos antes (até 08:30  horas)  

LOCAL: Rua Dr. Oliveira Neves, nº 476 – Ariranha – SP. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA, Estado de São Paulo, através do Senhor 

FAUSTO JUNIOR STOPA, Prefeito Municipal, faz saber pelo presente Edital, que 

se encontra aberta a licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos termos da 

Lei nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002 e Decreto Municipal nº. 2.915 de 08 

de janeiro de 2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, 

de 21 de Junho de 1.993 e suas alterações, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, 

objetivando a CONTRATAÇÃO DE  SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO COM FORNECIMENTO 

DE MATERIAL DIDÁTICO, INCLUINDO ASSESSORIA PEDAGÓGICA CONTINUADA AOS 

DOCENTES E AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS INTEGRADAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL (2, 3, 4 E 5 ANOS) E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2014. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 

recebidos no endereço Rua Dr. Oliveira Neves, nº. 476 – Centro – Ariranha – 

SP, na sessão pública de processamento do PREGÃO PRESENCIAL, após 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 

certame. 

 

A sessão de processamento do PREGÃO PRESENCIAL será realizada na sede da 

Prefeitura Municipal de Ariranha, localizada na Rua Dr. Oliveira Neves, nº. 

476 – Centro – Ariranha – SP, iniciando-se no dia 18/12/2013, às 08:45 horas 

e será conduzida pelo Pregoeiro REGINALDO ROBERTO ARANHA, com o auxilio da 

Equipe de Apoio, designados pela Portaria Nº. 12/2013, de 09 de janeiro de 

2013. 

 

I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
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1 – CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

DIDÁTICO, INCLUINDO ASSESSORIA PEDAGÓGICA CONTINUADA AOS DOCENTES E 

AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS INTEGRADAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (3, 4 E 

5 ANOS) E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA 

O ANO LETIVO DE 2014. 

 

2 – As quantidades estimadas e discriminação do produto deste Edital, 

constam no Anexo I, o qual faz parte integrante deste Edital. 

 

II – DA PARTICIPAÇÃO 

 

1 – Poderá participar do presente pregão presencial, a empresa que atender a 

todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital 

e seus Anexos. 

2 – Não poderá participar da presente licitação, as empresas que: 

 

a) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

 

b) Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução 

ou liquidação; 

 

c) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em 

consórcio.  

 

III – DO CREDENCIAMENTO 

 

1 – O credenciamento terá duração de 15 minutos, com início às 8:30 horas. 

 

2 – Para o credenciamento (Modelo ANEXO II), deverão ser apresentados os 

seguintes documentos: 

 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou 

outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, 

tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus 
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poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

 

b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração pública ou 

particular com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para 

formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interpolação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, 

que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 

3 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto. 

 

4 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante 

credenciado. 

 

5 – A ausência do Credenciado em qualquer momento da sessão, importará a 

imediata exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização 

expressa do Pregoeiro.  

 

6 – A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 

42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006, disciplinados 

neste Edital, deverão apresentar, no momento do CREDENCIAMENTO, declaração 

de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de 

todos os documentos previstos neste Edital. 

 

a) Se a microempresa e a empresa de pequeno porte não apresentar declaração 

de que se enquadra em “Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empresa”, não terá 

os privilégios estabelecidos pela Lei Complementar 123/2006. 

 

b) A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuir restrição em 

qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste Edital, terá 

sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 

comprove a sua regularidade em dois (2) dias úteis, a contar da data, caso 

for declarada como vencedora do certame. A não regularização da 

documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à contratação. 
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c) O benefício previsto não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno 

porte, da apresentação de todos os documentos previstos neste Edital, no 

momento da fase de habilitação, ainda que apresentem alguma restrição. Se 

não apresentar qualquer um dos documentos fiscais, mesmo com restrições, a 

microempresa e a empresa de pequeno porte, será automaticamente inabilitada. 

 

IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

1 - A declaração da licitante de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação, constituirá o Anexo II, e deverá ser apresentada fora dos 

Envelopes nº.s  1 e 2.  

 

2 – A proposta e os documentos para a habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em dois envelopes fechados e indevassados, contendo em sua 

parte extrema, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

Envelope nº. 1 – Proposta de Preços 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2013 

DATA DE ABERTURA: 18/12/2013 

HORÁRIO: 08:45 HORAS 

 

Envelope nº. 2 – Documentos de Habilitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2013 

DATA DE ABERTURA: 12/11/2013 

HORÁRIO: 08:45 HORAS 

 

3 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, em língua 

portuguesa, com suas páginas numeradas sequencialmente e ser datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-

se cópia da procuração. 

 

4 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas 



                    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 
                          e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

 
ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por 

membro da Equipe de Apoio. 

 

V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

1 – A proposta de preço, conforme modelo de Proposta de Preços – Anexo I, 

que deverá conter os seguintes elementos: 

 

a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal da Proponente; 

 

b) Número do PREGÃO PRESENCIAL; 

 

c) Descrição dos materiais escolares, devendo apresentar preço unitário 

global e preço total global para cada lote licitado. 

 

d) O preço unitário e total estimado por item e global, devera ser cotado em 

moeda corrente nacional, em algarismo, com até dois numerais após a vírgula, 

sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

 

e) Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 

despesas e custos, tais como: despesas de transporte, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do 

CONTRATO; 

 

f) O pagamento será mensal, mediante entrega da nota fiscal, diretamente na 

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ariranha. 

 

g) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta dias). 

 

h) No envelope 1, além da proposta, deverá constar prova de que o material é o 

mesmo ofertado pela licitante em suas escolas da rede privada de ensino. 

 

VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

1 – O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a 

seguir relacionados, separados em capas/folhas descriminando cada subitem, 

para melhor identificação e análise, os quais dizem respeito a: 
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1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de 

identidade em se tratando de pessoa natural); 

 

b) Ato constitutivo, ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na “b”, deste 

subitem; 

 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro de 

Pessoas Jurídicas tratando-se sociedades civis, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; 

 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o 

exigir. 

 

1.2 – REGULARIDADE FISCAL 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 

relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto do certame; 

 

c) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, da sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, 

na forma da lei; 

 

d) Certidão de regularidade de débito junto ao Sistema de Seguridade Social 

(INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), à Secretaria da 

Receita e à Procuradoria da Fazenda Nacional. 
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e) Prova de Regularidade junto à Justiça do Trabalho (Certidão Negativa ou 

Positiva com efeitos Negativos) 

Obs.: As certidões retiradas via Internet, estarão sujeitas à verificação 

por parte da Comissão no momento da abertura dos envelopes. 

 

1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, conforme o ANEXO IV; 

 

b) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal, assegurado a inexistência de impedimento legal para 

licitar ou contratar com a Administração, conforme o ANEXO V. 

 

c) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada 

em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a 

apresentação dos envelopes. 

 

1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, firmado(s) por pessoa jurídica de direito 

público que comprove que a licitante presta(ou) serviços de implantação de sistema 

pedagógico de ensino com treinamento de docentes, fornecimento de material 

pedagógico para alunos e professores, suporte pedagógico continuado, Portal 

Educacional para Professores, Pais e Alunos e Sistema de Avaliação. Os atestados 

deverão estar necessariamente em nome da licitante e indicar quantidades 

suficientes para que, juntos, representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) da 

quantidade total de alunos indicada neste Edital. 

b) Prova de que o material é o mesmo ofertado pela licitante em suas escolas 

da rede privada de ensino. 

 

1.5 - DAS AMOSTRAS 

 

1 - A licitante deverá apresentar uma amostra do material pedagógico 

completo de cada módulo, incluindo os cadernos dos alunos, os manuais de 

orientação dos professores e todo o material complementar a ser ofertado, o 
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qual deverá ser o mesmo ofertado pela licitante em suas escolas da rede 

privada de ensino. 

 

2 – O Pregoeiro solicitará parecer técnico sobre as amostras, com a 

finalidade, o qual servirá como base para classificação ou desclassificação 

das propostas. 

 

VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

 

1 – No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do PREGÃO PRESENCIAL, iniciando-se com o credenciamento dos 

interesses em participar do certame, com duração de 15 (quinze) minutos. 

 

2 – Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a 

declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com 

o estabelecido no ANEXO III, e, em envelopes separados, a proposta de preços 

e os documentos de habilitação, e as amostras solicitadas. 

 

3 – O pregoeiro, juntamente com a comissão de análise das amostras, 

analisará todas as amostras, e emitirá parecer com a finalidade de 

classificar as licitantes aptas a terem seus envelopes propostas abertos. 

 

4 – A análise das propostas e amostras pelo Pregoeiro visará ao atendimento 

das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo 

desclassificadas as propostas: 

 

a)  Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados 

no Edital; 

 

c) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais 

licitantes, ou preços inexeqüíveis.  

 

d) Cujas amostras não corresponderem à exigência do edital. 

 

e) Cujo material não for o mesmo ofertado pela licitante em suas escolas 

da rede privada de ensino. 
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5 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 

com observância dos seguintes critérios: 

 

a) Seleção da proposta de menor preço por cada lote e as demais com preços 

até 10% superiores àquela; 

 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores 

preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão 

admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 

licitantes. 

 

6 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da 

proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, 

decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

 

6.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher posição na 

ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente 

até a definição completa da ordem de lances. 

 

7 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço. 

 

8 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 

participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

 

9 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas 

selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente 

dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. 

 

10 – Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate 

ficto, previsto no artigo 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo 

assegurado, como critério do desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem este Edital.  
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11 – Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam 

superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

 

12 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de 

menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, 

nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 

situação em que será declarada  vencedora do certame. 

 

b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da 

alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, 

será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas e 

empresas de pequeno porte, que se enquadrarem na hipótese do item VII..10 

deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea 

“a” deste item. 

 

13 – Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as 

exigências do item VII.11 deste Edital, será declarado vencedor do certame o 

licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

 

14- O disposto nos itens VII.10 a 12, deste Edital, não se aplica às 

hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

15 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 

vistas à redução do preço. 

 

16 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 

menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

 

16.1 – O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de 

compatibilidade com os preços praticados no mercado, coerentes com os 

objetos ora licitados, acrescidos dos respectivos encargos sociais e 

benefícios e despesas indiretas, serviços de instalação dos objetos, 

inclusive. 
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16.2 – O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a 

composição de preços dos serviços, bem como os demais esclarecimentos que 

julgar necessário. 

 

17 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

 

18 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 

PREGÃO PRESENCIAL, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

 

a) Substituição e apresentação de documentos, ou 

 

b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 

19 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados 

aos autos os documentos passiveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 

impossibilidade devidamente justificada. 

 

20 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 

dos meios, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante 

será inabilitada. 

 

21 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 

Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

22 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as 

exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente 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 aceitável cujo autor atenda os 

requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

23 – O Pregoeiro solicitará parecer técnico sobre os documentos, em especial 

sobre à qualificação técnica apresentada pela licitante. 
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VIII – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

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

imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 

(três) dias para a apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes 

desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, 

que começarão a correr no término do prazo de recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos.  

 

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

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

Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade 

competente para a homologação. 

 

3- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

 

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

autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 

homologará o procedimento.  

 

5 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 

invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

6 – A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto. 

 

IX – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO OBJETO 

 

1 – Os objetos da presente licitação deverão ser entregues mediante 

requisição do órgão competente, no Departamento de Educação do Município de 

Ariranha ou onde este indicar na requisição.  

 

3 – Os produtos serão fornecidos a partir da assinatura do CONTRATO, até 

31/12/2014. 

 

X – DOS PAGAMENTOS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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1 – Para contratação do objeto desta licitação os recursos correrão por 

conta de dotação orçamentária própria para o ano de 2014. 

 

XI - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

 

1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e 

indireta do Município, pelo prazo de até 05(cinco) anos, ou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 

jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º. Da Lei Federal 

nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

2 – A sanção de que trata o subitem anterior, poderá ser aplicada garantida 

o exercício da prévia e ampla defesa. 

 

3 – O atraso injustificado na entrega dos bens licitados importará na multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta. 

 

XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

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 e a 

segurança da contratação.  

 

2 – A publicidade dos atos pertinentes a licitação e passíveis de 

divulgação, será efetuada mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial 

do Município de Ariranha, podendo ser por meios eletrônicos e jornal de 

grande circulação. 

 

3 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes 

ficarão à disposição para retirada na Prefeitura Municipal de Ariranha, 

localizada na Rua Dr. Oliveira Neves, nº. 476, Centro, Ariranha – SP, 

durante 05 (cinco) dias úteis, após a comunicação do Pregoeiro. Decorrido 

esse prazo a Administração se reserva o direito de fragmentá-los. 

 

4 – Qualquer licitante ou pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providencias ou impugnar o ato convocatório do PREGÃO PRESENCIAL, no 

respectivo prazo de 2 dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
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propostas, nos termos do Decreto Municipal nº. 2.915 de 08 de janeiro de 

2013. 

 

5 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá 

no prazo legal. 

 

6 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 

 

7 – Os casos omissos do presente PREGÃO PRESENCIAL serão solucionados pelo 

Pregoeiro. 

 

8 – Integram o presente Edital: 

 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

ANEXO II  -  MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS   

 

ANEXO III – MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE                       

CREDENCIAMENTO                      

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS                          

DE HABILITAÇÃO 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O                          

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

ANEXO VI –  DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 

 

9 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas 

na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Santa Adélia, 

do Estado de São Paulo. 

 

Ariranha, 21 de novembro de 2013. 

FAUSTO JUNIOR STOPA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de sistema pedagógico de ensino com fornecimento de material 

didático, para alunos e professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental I, 

incluindo assessoria pedagógica continuada aos docentes da rede municipal de 

ensino, Portal de Educação, Sistema de Avaliação e Cursos de Formação Continuada 

para os docentes, conforme especificações constantes do Anexo II – Especificações 

do Objeto e para as seguintes quantidades: 

 

Segmento Número de 

Alunos 

Material 

Educação Infantil – 2 Anos 72 Regular 

Educação Infantil – 3 Anos 64 Regular 

Educação Infantil – 4 Anos 124 Regular + Inglês 

Educação Infantil – 5 Anos 126 Regular + Inglês 

Ensino Fundamental I - 1º Ano 107 Regular + Inglês + Arte 

Ensino Fundamental I - 2º Ano 132 Regular + Inglês + Arte 

Ensino Fundamental I - 3º Ano 149 Regular + Inglês + Arte 

Ensino Fundamental I - 4º Ano 90 Regular + Inglês + Arte 

Ensino Fundamental I - 5º Ano 102 Regular + Inglês + Arte 

 

1.2. As especificações concernentes ao material didático, relativas aos aspectos 

técnicos, encontram-se discriminadas no item 2 deste Anexo. 

 

1.3. A assessoria pedagógica continuada consistirá de visitas às unidades 

escolares, reuniões com os gestores, reunião com professores, oficinas, palestras, 

atendimento presencial, atendimento através de linha telefônica, atendimento 

através de e-mail, conforme especificações mínimas constantes do item 4 deste 

Anexo. 

 

1.4. Em estrita observância ao princípio da igualdade e buscando ofertar aos alunos 

matriculados na Rede Municipal um ensino de qualidade e nível igualitários aos 

patamares oferecidos pela Rede Privada, as concorrentes deverão notar que todo o 

material didático de aluno, material de professores e materiais complementares 
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apresentados nessa licitação deverão ser os mesmos oferecidos pela concorrente em 

suas escolas e franquias da rede privada de ensino. O município acredita que não há 

qualquer diferença no potencial de aprendizado entre os alunos que frequentam a 

rede municipal de ensino e os que utilizam a rede privada, não existindo, portanto, 

razão para que sejam oferecidos materiais e oportunidades diferenciados. Esse fato 

poderia caracterizar uma discriminação, completamente dissociada da filosofia do 

Município de Ariranha e ofensiva aos princípios constitucionais que, ao revés, 

consagram a igualdade no padrão e na qualidade de ensino a todos os alunos, quer 

pertençam à rede pública, quer pertençam à rede particular de ensino. 

 

2. DO MATERIAL DIDÁTICO 

2.1. Os materiais didáticos deverão observar os conceitos pedagógicos referenciados 

pelo MEC, em consonância com os critérios de avaliação institucionalizados pelo 

FNDE para a seleção de livros e material didático, de forma a proporcionar a 

integração e transversalidade entre o sistema de ensino a ser implantado e os 

livros didáticos e paradidáticos de suporte eventualmente adotados, de forma não 

excludente, porém complementar. Neste sentido, são princípios a serem atendidos, os 

quais nortearão a avaliação, quando aplicáveis:  

I - Cumprimento das normas oficiais: respeito à legislação e às diretrizes 

relativas à Educação Básica; 

II - Ética e Cidadania: observância de princípios éticos necessários à construção 

da cidadania e ao convívio social republicano; 

III - Proposta Pedagógica: coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica 

assumida pela coleção, no que diz respeito à proposta didático-pedagógica 

explicitada e aos objetivos visados; 

IV - Conteúdos: correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos 

ênfase na pesquisa e experimentação; 

V - Manual do Professor: observância das características e finalidades específicas 

do manual do professor e adequação da coleção à linha pedagógica nele apresentada; 

VI - Projeto gráfico: adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos 

objetivos didático-pedagógicos da coleção. 

 

2.1.1 Os Materiais didáticos apresentados pela licitante para essa licitação 

deverão ser os mesmos oferecidos e trabalhados pela licitante para as escolas 

(próprias e parceiras) da rede privada de ensino. 

 

2.2. Os materiais deverão ser apresentados de acordo com os seguintes componentes 

curriculares: 
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Educação Infantil 

Identidade e Autonomia, 

Natureza e Sociedade, 

Movimentos, Artes Visuais, 

Música, Linguagem Oral e 

Escrita e Matemática. 

2, 3, 4 e 5 

Anos 

Inglês 4 e 5 Anos 

 

Material Fundamental I 

Alfabetização, Matemática, 

Ciências Naturais e Ciências 

Sociais. 

1º Ano 

Inglês 1º Ano 

Arte 1º Ano 

Língua Portuguesa 2º ao 5º ano 

Matemática 2º ao 5º ano 

Ciências 2º ao 5º ano 

Geografia 2º ao 5º ano 

História 2º ao 5º ano 

Inglês 2º ao 5º ano 

Arte 2º ao 5º ano 

 

2.3. Com relação aos aspectos logísticos envolvendo a distribuição do material 

didático, deverão ser observadas as seguintes condições: 

a) As entregas deverão ser efetuadas antecedendo a cada bimestre letivo; 

b) A Secretaria de Educação deverá efetuar a requisição do material com prazo 

mínimo de 10 (dez) dias úteis em relação à data aprazada para a entrega; 

c) Eventuais alterações do endereço de entrega deverão ser comunicadas à Contratada 

quando da requisição bimestral do material. 

 

3. DO MATERIAL DIDÁTICO DO ALUNO E DO PROFESSOR 

 

3.1 Educação Infantil 

A empresa contratada devera apresentar material didático destinado à 

Educação Infantil que desenvolva o universo da linguagem, considerando seus 

diversos componentes (corporal, visual, musical, oral, escrita e matemática) 
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e a suas dimensões. Além disso, o processo de desenvolvimento do aluno 

trabalhará estes componentes tendo o jogo e a brincadeira como expressão 

principal, fortalecendo experiências e reflexões sobre situações que 

permitam a criança desenvolver noções referentes à vida em sociedade e à 

natureza. Para os professores, além dos serviços pedagógicos, o material 

didático impresso deverá oferecer um guia geral para o professor contendo 

indicação expressa de conteúdo de todo o ano letivo, principais objetivos e 

sugestões de estratégias para cada aula, sugestões de leitura, atividades 

complementares e referências bibliográficas.  

As atividades propostas para os alunos da Educação Infantil estão ligadas à 

APRENDIZAGEM ATIVA: aprendizagem iniciada pelo sujeito que aprende. Baseiam-se no 

desenvolvimento sensório-motor: movimento, audição, visão, tato, manipulação. 

Valorizam a criatividade de quem as executa na tentativa de reconstruir a realidade 

e inventar novas combinações de meios e fins. 

 

3.1.1 Material do Aluno 2 e 3 anos 

Material didático regular com remessas bimestrais (1 por bimestre), de 

tamanho adequado à faixa etária e acondicionado em pastas, a serem 

utilizados ao longo de 1 ano, alinhados aos princípios descritos neste Anexo 

e aplicados ao presente nível educacional. 

 

3.1.2 Material do Aluno 4 e 5 anos 

Material didático regular com remessas bimestrais (1 por bimestre), tamanho 

mínimo A4, encadernação vertical, com espiral, a serem utilizados ao longo 

de 1 ano, além de 01 caderno anual de língua inglesa, alinhados aos 

princípios descritos neste Anexo e aplicados ao presente nível educacional. 

 

3.2 Ensino Fundamental – 1º Ano. 

A proposta pedagógica do 1º ano do Ensino Fundamental deve estar apoiada em 

pressupostos sociointeracionistas, concepção que entende o aprendizado como 

o processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes, 

valores a partir de seu contato com a realidade. O processo ensino-

aprendizado compreende o indivíduo que ensina, o indivíduo que aprende e a 

relação entre eles. 

A intervenção do professor e a interação entre os alunos são fundamentais 

para a promoção do desenvolvimento.  

A proposta didática deve integrar todas as áreas do conhecimento, das 

Ciências Sociais, das Ciências Naturais, da Matemática e das linguagens, 
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tendo por centro a linguagem em todas as suas formas – Verbal, Gráfica, 

Estética e Corporal. 

A aprendizagem da leitura e da escrita deve ser construída durante o uso 

funcional, significativo e relevante da língua. 

Na área das Ciências Naturais as atividades devem estimular as crianças a 

observar a natureza, seus fenômenos, a relação entre os seres vivos, enfim, 

sua dinâmica. 

Na área de Matemática, estarão incluídas todas as práticas sociais de 

leitura e escrita matemática: quantificar, classificar, ordenar, medir, 

contar, localizar-se espacialmente e geometrizar, dentre outras práticas 

existentes nos vários grupos sociais. 

A área das Linguagens deve tratar os conhecimentos que irão levar as 

crianças a trabalhar com diferentes tipos de linguagem – plástica, musical, 

corporal e verbal – por meio de atividades com obras artísticas, visuais e 

musicais, bem como enfatizar o contato com diferentes gêneros textuais, 

orais e escritos, de usos e finalidades diversos. Concomitantemente, as 

crianças irão se apropriando da escrita alfabética, um dos principais 

objetivos do trabalho com a língua nos primeiros anos do Ensino Fundamental 

e conhecendo a natureza e o funcionamento do sistema de escrita. 

 

3.2.1. Material do Aluno 1ºAno 

Material didático regular com remessas bimestrais (1 por bimestre), tamanho 

mínimo A4, encadernação vertical, com espiral, a serem utilizados ao longo 

de 1 ano, além de caderno anual de Arte e 1 caderno anual de Língua Inglesa  

e Livro de História infantil, alinhados aos princípios descritos neste Anexo 

e aplicados ao presente nível educacional, a serem utilizados ao longo de 1 

ano. 

  

3.3 Ensino Fundamental – 2º ao 5º Ano. 

A empresa contratada deverá apresentar material didático destinado ao Ensino 

Fundamental de 2º ao 5º ano focando a construção da personalidade por meio 

do desenvolvimento de atitudes e regras para a criação de valores. O pilar 

de desenvolvimento deve ser o fornecimento das condições para que o próprio 

aluno, ao assimilar conceitos, com a mediação do professor, consiga 

estabelecer relações com o cotidiano, por meio da apresentação de conteúdos 

contextualizados e interdisciplinares. Neste sentido o processo de 

desenvolvimento do aluno trabalhará os seguintes componentes: aprendizagem 

significativa, relacionando teoria e prática, competência leitora, 
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conhecimento crítico e reflexivo; conceitos e conteúdos contextualizados, 

valores humanos e cidadania, e rigor conceitual. Para os professores, além 

dos serviços pedagógicos, o material didático impresso deverá oferecer um 

guia geral para o professor contendo indicação expressa de conteúdo de todo 

o ano letivo, principais objetivos e sugestões de estratégias para cada 

aula, sugestões de leitura, atividades complementares e referências 

bibliográficas.  

 

3.3.1 Material do Aluno 2º ao 5º Anos. 

Material didático regular com remessas bimestrais (1 por bimestre), tamanho 

mínimo A4, encadernação vertical, com espiral, a serem utilizados ao longo 

de 1 ano, além de caderno anual de Arte e mais 1 caderno anual de Língua 

Inglesa, alinhados aos princípios descritos neste Anexo e aplicados ao 

presente nível educacional, a serem utilizados ao longo de 1 ano. 

 A empresa contratada deverá apresentar material didático destinado à 

Educação Fundamental de 2º ao 5º ano focando a seguinte proposta pedagógica, 

por disciplina: 

 

a) Língua Portuguesa - o material didático de língua portuguesa favorece o 

desenvolvimento da competência leitora e da produção de diversos gêneros 

textuais. Atividades de leitura, estudo do texto, produção textual, reflexão 

sobre a língua e compreensão das irregularidades do sistema ortográfico, 

assim como a gramática devem ser apresentadas progressivamente.  

 

b) Matemática - o material didático de matemática deverá trabalhar conceitos 

por meio de problemas contextualizados, trazendo atividades que estimulam a 

experimentação e a reflexão.  

 

c) História - o material didático de história deverá ter uma abordagem 

crítica e atual estimulando o aluno a participar ativamente da análise dos 

fatos históricos, com a apresentação de diversas situações de discussão de 

temas atuais, relacionando-os ao passado 

 

d) Geografia - o material didático de Geografia deve conter atividades 

contextualizadas e baseadas em mapas, gráficos e fotos, focando o 

desenvolvimento da cidadania e posicionamento dos alunos em relação ao 

mundo, sociedade e espaço, trazendo informações, fatos e dados estatísticos 

atualizados.  
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e) Ciências - o material didático de Ciências deve incentivar o aluno a 

desenvolver habilidades, espírito crítico e responsabilidade em relação ao 

meio ambiente, à saúde individual e coletiva e à sociedade. 

 

f) Língua Inglesa - o material didático de Língua Inglesa deve conter 

atividades escritas, exercícios de compreensão oral, leituras de textos, 

canções e projetos, todos adequados aos interesses da faixa etária dos 

alunos.  

 

g) Arte - o material didático de arte deverá ter uma abordagem crítica e 

atual da disciplina, levando o aluno a uma compreensão das diversas formas 

de expressão de Arte, com a apresentação de diversas obras, formas e 

situações onde a Arte está inserida. 

 

3.4 - Material do Professor – Educação Infantil ao 5º Ano. 

 

3.4.1 O manual do professor deverá contemplar os elementos básicos que caracterizam 

esse tipo de impresso, por meio da exposição e discussão sobre: 

a) os saberes esperados na formação do professor; 

b) a relação entre as disciplinas de referência (científicas) e a disciplina 

escolar; 

c) os principais documentos públicos nacionais que orientam o ensino dos 

componentes curriculares para a educação infantil e educação básica; 

d) as concepções de aprendizagem e, principalmente, a concepção que orienta 

a obra didática; 

e) as estratégias e recursos de ensino; 

f) as formas de avaliação; 

g) a produção, escolha e usos do livro didático. 

 

3.4.2 O Manual do Professor deve ainda: 

a) Apresentar orientações ao professor e explicitar os pressupostos teórico-

metodológicos, os quais, por sua vez, deverão ser coerentes com a 

apresentação dos conteúdos e com as atividades propostas no material do 

aluno. Entende-se que o professor é o mediador entre o aluno e os 

componentes curriculares. Portanto, o manual a ele destinado deve ser um 

instrumento que propicie ao professor uma reflexão aprofundada sobre a opção 
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teórico-metodológica ali presente, bem como sugira, oriente, proponha 

atividades a serem escolhidas e informe sobre metodologias; 

b) Ser substancialmente constituído e acrescido por textos, atividades, 

propostas, em relação ao livro do aluno, configurando-se, de fato, como um 

repositório importante de ideias a serem apropriadas pelos professores de 

acordo com a realidade da escola e outros referenciais que o norteiam. 

 

4. DA ASSESSORIA PEDAGÓGICA CONTINUADA 

4.1. Além de fornecer o material didático e o manual do professor, a empresa 

vencedora da licitação deverá prestar assessoria pedagógica ao corpo 

docente, equipe técnica e gestores do município tendo como objetivo de 

treinamento inicial, bem como orientar e preparar o corpo técnico no 

desenvolvimento das atividades acerca da implantação do sistema de ensino, 

incluindo a assessoria na direção e coordenação das atividades educacionais 

no município, nas reuniões de pais, na interação com os professores, nas 

atividades extraclasse, na promoção e participação de workshops.    

 

4.2. O suporte pedagógico consiste nas atividades: 

4.2.1. Treinamento Inicial. 

a) O treinamento inicial junto ao corpo docente deverá ser realizado de 

forma presencial, em data e local a ser definido em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Educação de XXXX. 

b) O treinamento inicial deverá ser aplicado pelos autores do material 

didático e equipe de assessoria pedagógica da empresa vencedora, com duração 

mínima de 12 horas. 

 

4.2.2. Assessoria Pedagógica Corpo Docente, Equipe Técnica e Gestores 

a) Desde a implantação do sistema de ensino até a utilização cotidiana do 

material didático por professores e alunos, a contratada deverá assessorar a 

Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de treinamento inicial, bem 

como orientar e dar sugestões para o planejamento e o dia-a-dia das escolas 

nas seguintes atividades: desenvolvimento das aulas, avaliações, elaboração 

de projetos, reunião de pais, integração entre segmentos, planejamento, 

atividades extraclasse, ações de marketing e de imprensa, entre outros. 

b) A assessoria pedagógica presencial deverá ocorrer durante todo ano 

letivo, mínimo de 8 visitas anuais (mínimo de 64 horas) para acompanhamento 

do trabalho e estudo de diferentes temas levantados pela equipe técnica de 

cada unidade escolar.  
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4.2.3. Plantão Permanente para Esclarecimentos e Encaminhamento de Dúvidas, 

Críticas e Sugestões aos Autores. 

a) A empresa contratada deverá dispor de estrutura permanente para 

assessorar o corpo técnico da secretaria municipal de educação no contato 

com os autores do material didático. As dúvidas deverão ser encaminhadas 

utilizando-se dos variados meios de comunicação (telefone, e-mail e vídeo 

conferência) e respondidas rapidamente. 

 

4.2.4. Elaboração de Calendário Escolar 

a) A empresa contratada deverá assessorar a secretaria municipal de educação 

na elaboração do calendário escolar, levando em consideração não só os 

eventos próprios, como também os pontos importantes como datas de entrega de 

material didático, provas, etc. 

 

4.2.5. Formação Continuada e Capacitação dos Professores, Equipe Técnica e 

Gestores 

a) A empresa contratada deverá proporcionar uma série de eventos entre 

cursos, oficinas, palestras, presenciais e à distância, com temas atuais 

relacionados ao processo educacional como um todo, atendendo às necessidades 

de formação e capacitação de cada profissional das escolas, independente da 

área em que ele atue.  

 

4.2.6. DAS AVALIAÇÕES DE APRENDIZAGEM E DESEMPENHO INTEGRADAS 

a) O sistema de ensino contratado deverá efetuar o acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos e das unidades escolares através da aplicação de 

avaliações integradas abrangendo todos os anos do Ensino Fundamental, as 

quais serão realizadas bimestralmente, proporcionando um acompanhamento mais 

próximo do aprendizado e a possibilidade de se efetuar ajustes e correções 

dentro do próprio ano letivo, em relação ao planejamento pedagógico e ao 

desempenho individual dos alunos. Nessas avaliações: 

- A responsabilidade da Contratada será restrita à elaboração das avaliações 

periódicas, orientação para aplicação e sua correção (a partir do 3º ano do 

Ensino Fundamental) das avaliações, cabendo a Contratante a impressão e 

aplicação das mesmas, utilizando-se de estrutura própria (locais, pessoal, 

etc.). 

- O prazo máximo de devolução dessas avaliações será de 30 dias após o 

encaminhamento das mesmas para a Contratada. 
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- As questões poderão ser dissertativas ou de múltipla escolha, conforme 

estipulado nas reuniões de planejamento e acompanhamento com os gestores 

municipais, podendo a Contratada estabelecer um tema principal como eixo da 

avaliação bimestral. Apenas as avaliações do tipo múltipla escolha serão 

corrigidas pela empresa contratada. 

b) O sistema de ensino contratado também deverá elaborar e realizar um 

simulado nos moldes da Prova Brasil, para o 5º ano do Ensino Fundamental, no 

primeiro semestre do ano letivo. Essa prova simulada é uma avaliação 

preparada para que os alunos da Rede Pública Municipal passem por 

experiência semelhante à que vão vivenciar na avaliação oficial. Esse 

simulado deve, em sua essência e estrutura: 

- Ser elaborado com estrutura igual à da Prova Brasil, elaborada pelo 

INEP/MEC (Instituo Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da 

Educação e Cultura), seja no número de questões e disciplinas envolvidas, 

como nos descritores de habilidades previstos para cada uma delas. 

-  Familiarizar os alunos com os procedimentos de uma prova externa, cujos 

resultados deem referência à equipe técnica para possíveis ajustes no 

trabalho de sala de aula em relação às finalidades da aprendizagem. 

-  Ser corrigida pela empresa contratada, após aplicação pelo Município. 

- Aferir o desempenho dos alunos em questões baseadas nos descritores 

publicados pelo INEP/MEC para as séries examinadas, através de relatórios de 

resultados fornecidos pela contratada. 

- Oferecer uma avaliação cujos resultados deem referência e subsídios à 

Secretaria Municipal da Educação para possíveis reforços de trabalho, antes 

da Prova Brasil oficial; 

 

4.2.7. Canais de Comunicação e Informação 

a) A empresa contratada deverá oferecer durante a vigência do contrato 

canais de comunicação e informações para os professores, coordenadores e 

diretores das escolas, através de material impresso e on line, trazendo 

notícias do setor educacional e outros programas que privilegiam a formação 

dos professores e toda a equipe técnica. 

 

5. Portal de Educação. 

5.1. A empresa contratada deverá manter durante a vigência do contrato, um 

portal na internet oferecendo serviços e informações para todos os 

profissionais envolvidos (Diretores, Coordenadores, Professores), bem como 

para pais e alunos, disponibilizando para cada usuário um login e senha 
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visando o acompanhamento individualizado de notícias educacionais, materiais 

de apoio de todos os segmentos e disciplinas do material didático ofertado, 

recursos multimídia, comunicados, manuais de professores, subsídios para 

provas, banco de questões, cursos, palestras e outras publicações especiais 

visando o aprimoramento da equipe técnica da contratante com o sistema de 

ensino a ser implantado. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 

N° 

034/2013 

 

 

DADOS DA LICITANTE 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade: CEP: Fone/Fax: 

Email: CNPJ nº 

OBJETO 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de 

sistema pedagógico de ensino com fornecimento de material didático, para alunos e 

professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental I, incluindo assessoria pedagógica 

continuada aos docentes da rede municipal de ensino, Portal de Educação, Sistema de 

Avaliação e Cursos de Formação Continuada para os docentes, conforme especificações 

constantes do Anexo I – Especificações do Objeto e para as seguintes quantidades: 

PROPOSTA 

Segmento Material Número de 

Alunos 

Valor Unitário 

(em R$) 

Valor Global (em 

R$) 

Educação Infantil – 

2 Anos 

Regular 
72   

Educação Infantil – 

3 Anos 

Regular 
64   

Educação Infantil – 

4 Anos 

Regular + Inglês 
124   

Educação Infantil – 

5 Anos 

Regular + Inglês 
126   

Ensino Fundamental Regular + Inglês + 107   
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I -  1º Ano Arte 

Ensino Fundamental 

I - 2º Ano 

Regular + Inglês + 

Arte 
132   

Ensino Fundamental 

I - 3º Ano 

Regular + Inglês + 

Arte 
149   

Ensino Fundamental 

I - 4º Ano 

Regular + Inglês + 

Arte 
90   

Ensino Fundamental 

I - 5º Ano 

Regular + Inglês + 

Arte 
102   

Valor Total em (R$)  

Valor Total por Extenso: 

DECLARAÇÕES 

- Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data 

da apresentação de seu envelope. 

- Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações 

exigidas no Edital e seus anexos. 

- 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, despesas administrativas e lucro. 

DADOS DO REPRESENTANTE 

Nome do Representante: 

RG nº CPF nº 

Data 

Assinatura 
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ANEXO III 

 

MODELO PREFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Pelo presente instrumento, a (nome da pessoa jurídica)..., CNPJ n° 

__________, co sede na ____________, através de seu representante legal 

infra-assinado, credencia o (a) Sr (a)___________, portador da cédula de 

identidade RG n°________, expedida pela ________, outorgando-lhe plenos 

poderes para representa-la na sessão pública do Pregão Presencial n° 

034/2013, em especial para formular lances verbais, para interpor recursos 

ou deles desistir. 

 

Ariranha, __de ______ de 2013. 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

Obs.: Este credenciamento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 

proponente a assinado pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou 

procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO IV 

 

  

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Ariranha 

 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 034/2013 

 

 

Prezado Senhores: 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes 

deste PREGÃO PRESENCIAL e seus anexos, e que atendimentos plenamente aos 

requisitos necessários para habilitação. 

 

 Ariranha/SP,    de                            de 2013. 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 

proponente a assinada pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou 

procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da 

proponente), interessada em participar do PREGÃO PRESENCIAL n° 034/2013, da 

Prefeitura Municipal de Ariranha, declaro, sob as penas da Lei que, a (razão 

social da proponente) encontra-se 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. 

 

 

 Ariranha/SP,     de           de 2013. 

 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 

proponente a assinada pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou 

procurador devidamente habilitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 
                          e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

 
 

 

 

ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

Eu, _________________________(nome completo), representante legal da empresa 

__________________________ (razão social da proponente), interessada em 

participar do PREGÃO PRESENCIAL n° 034/2013, da Prefeitura Municipal de 

Ariranha, declaro, sob as penas da Lei que, em relação à empresa mencionada 

acima, inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

 Ariranha/SP,     de         de 2013. 

 

 

 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 

proponente a assinada pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou 

procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO VII 

 

MINUTA CONTRATO Nº.   /2013 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARIRANHA-SP E A 
.............................................
.............................................
. 

    

   Pelo presente instrumento e na melhor forma de 

direito, Município de Ariranha, com sede à Rua Dr. Oliveira Neves, 

476, Centro, na cidade de Ariranha/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

45.117.116/0001-43, neste ato legalmente representada pelo Prefeito 

Municipal, Exmo. Sr. o Sr. FAUSTO JUNIOR STOPPA, portador do RG nº 

25.127.998-4 e inscrito no C.P.F nº 121.609.058-01, residente e 

domiciliado à Rua Dr. Pio Nogueira, n°. 40, Chácara Sete Elos – 

Ariranha/SP, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de 

outro lado, a empresa 

..........................................................., 

estabelecida em ............................................., à Rua 

..........................................................., nº. 

..............., inscrita no CNPJ sob nº. 

..................................................... e Inscrição 

Estadual nº. .............................................., neste 

ato legalmente representada pelo (a) Sr (a). 

............................................., 

......................................, portador (a) do RG. nº. 

...........................................  e do CPF nº 

......................................, residente e domiciliado (a) á 

Rua...................................................., 

nº....................., na cidade de 

................................/.............. firmam o presente 

termo de contrato, decorrente do processo administrativo de licitação 

pública, realizado na modalidade de Pregão Presencial n.º    /2013 do 

tipo MENOR PREÇO, de acordo com as cláusulas e condições seguintes, 

em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à 

espécie, da Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002, com aplicação 

subsidiária da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, 

subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas 

estipulações e ao edital e anexos do respectivo Pregão Presencial, 
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que integram este termo, independentemente de transcrição, para todos 

os fins e efeitos legais.   

 

CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO) – O objeto do presente CONTRATO é a 

CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAL DIDÁTICO, INCLUINDO ASSESSORIA PEDAGÓGICA CONTINUADA AOS 

DOCENTES E AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS INTEGRADAS DOS ALUNOS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL (3, 4 E 5 ANOS) E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2014. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Estima-se para o ano letivo de 2014, 966 alunos, 
distribuídos entre a Educação Infantil e 1º ao 5º Ano do Ensino 

Fundamental, da seguinte forma:  

Segmento Número de 

Alunos 

Material 

Educação Infantil – 2 Anos 72 Regular 

Educação Infantil – 3 Anos 64 Regular 

Educação Infantil – 4 Anos 124 Regular + Inglês 

Educação Infantil – 5 Anos 126 Regular + Inglês 

Ensino Fundamental I - 1º 

Ano 
107 

Regular + Inglês + Arte 

Ensino Fundamental I - 2º 

Ano 
132 

Regular + Inglês + Arte 

Ensino Fundamental I - 3º 

Ano 
149 

Regular + Inglês + Arte 

Ensino Fundamental I - 4º 

Ano 
90 

Regular + Inglês + Arte 

Ensino Fundamental I - 5º 

Ano 
102 

Regular + Inglês + Arte 

 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA (DO VALOR) – O valor global deste contrato é de R$ 

..................................................... 

(...............................................................), 

para o exercício de 2014, conforme proposta da CONTRATADA, 

correspondendo ao objeto definido na cláusula primeira e para a 

totalidade do período mencionado na cláusula quinta. 
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CLÁUSULA TERCEIRA (DA DESPESA) – Para contratação do objeto desta 

licitação os recursos correrão por conta de dotação orçamentária própria 

para o ano de 2014. 

  
 
CLÁUSULA QUARTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento será realizado em 04 
(quatro) parcelas, sendo: a primeira no início do ano letivo e as 
demais a cada dois meses, isto é bimestralmente, conforme entrega do 

material após a emissão da nota fiscal relativa a cada bimestre. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os preços contratados não serão reajustados em 

prazo inferior a 12 (doze) meses, salvo se a Legislação Federal 

permitir e nas condições desta.  

 

 CLÁUSULA QUINTA (DO PRAZO) – O prazo de vigência do contrato será da 

sua assinatura até 31 de Dezembro de 2014. 

 

CLÁUSULA SEXTA (DAS PENALIDADES) – À CONTRATADA, total ou 

parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos 

artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:  

 

a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não 

resulte prejuízo para o serviço; 

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela 
inexecução total ou parcial do ajuste; 
c) se a licitante vencedora não prestar os serviços no prazo 
determinado, depois de notificada na forma da Lei, incidirá em mora e 
responderá pelo pagamento de multa diária de 0,5% (meio por cento) do 
valor do contrato, exceto quando o atraso se der por motivo de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe. 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

para contratar com o município de Ariranha, por prazo não superior a 

dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou de 

inexecuções de que resulte prejuízo para o serviço; 

e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos 

determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução 

irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de 

ilícito penal. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A penalidade de multa, estabelecida na alínea 

“b” desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou 
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cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de 

eventuais créditos que tenha em face da CONTRATANTE. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA (DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO) 
  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os materiais didáticos deverão ser entregues em 
04 (quatro) vezes, de acordo com o bimestre letivo, respeitado o 

calendário escolar, sendo que todas as entregas deverão ocorrer no 

prazo máximo de 25 (vinte e cinco) dias úteis. 
 

CLÁUSULA OITAVA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser 

rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 

8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das 

sanções previstas naquela Lei e no Edital. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e 

ampla defesa. 

  

CLÁUSULA NONA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato 
não poderá ser objetivo de cessão, subcontratação ou transferência, 

no todo ou em parte. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA (DAS RESPONSABILIDADES) – A CONTRATADA assume como 

exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução das obrigações CONTRATADAS. Responsabiliza-se, 

também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 

prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que 

sejam causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execução deste 

contrato. 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, 
direitos ou obrigações vinculados à legislação autoral, tributária, 

trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução 

do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, 

exclusivamente à CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 

compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus 

empregados, prepostos ou subordinado. 

  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nos preços deverão estar incluídos, além do 

lucro, todas as despesas de custos. 
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PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do 

contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram 

exigidas na licitação. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá 

encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, 

emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e 

da execução de seu objeto. 

   

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DO FORO) – Para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 

será competente o foro da Comarca de Santa Adélia, do Estado de São 

Paulo.  

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 

3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, 

vai assinado pelos contraentes. 

  

  

Ariranha,      de      de 2013. 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

Contratante 

  

 

 

 

 

Contratada 

  

 

 

Testemunhas: 

  

________________________    _______________________   

 
 

 


