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AVISO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 
 
 

 
 

 
AVISO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2015 

 
OBJETO:  Contratação de empresa especializada para ministrar oficinas, para atender as necessidades do 

Departamento de Assistência Social do município, conforme Anexo I do edital. 
Empresa: 
 
Endereço: 
 
Cidade: 
 

Estado: 

CNPJ: 
 

Insc. Estadual:  

Telefone: 
 

Fax: 
 

E-mail: 
 

Data da transmissão: 
 

Pessoa Responsável 
Nome: 
RG. nº 
 
Para: Setor de Licitação – A/C – Pregoeiro 
Telefone: 16-3143-1172 
E-mail: licitacao@restinga.sp.gov.br 

 
Data: _______/_________/2015. 

 
 
 
 

______________________________ 
Assinatura 

 
      

 
(item não-desclassificatório) 

 
 
 
 
 
 
 

A Prefeitura de Restinga não se Responsabilizará pelo não envio de informações, tais como: esclarecimentos, 
alterações do edital de data de abertura, de suspensão, de julgamento/homologação, referentes ao Edital, caso a 
empresa não preencha e transmita as informações acima descritas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 45.318.581/0001-42 

RESUMO EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2015 
 
Por determinação do Sr. Prefeito Municipal, acha-se aberta na sede do Município de RESTINGA , com sede na 
Rua Geraldo Veríssimo, n.º 633, Centro, o procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 004/2015, para contratação de empresa especializada para ministrar oficinas, para atender as 
necessidades do Departamento de Assistência Social do município, conforme Anexo I do edital. O presente 
certame será processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e da Lei nº 
8.666/93, com as alterações posteriores, e Decreto Municipal nº 1.153 de 30 de janeiro de 2007, Lei 
complementar n.º 123/06, com as alterações introduzidas pela Lei complementar n.º 147/14. 
 
Fica designado como pregoeiro no processo licitatório, o Sr. Vagner Luíz Pinto e equipe de apoio, através da 
Portaria Municipal nº 277-A/2015 de 6 de março de 2015. 
 
Pregão Presencial: nº 004/2015. 
Tipo: Menor Preço por item. 
Entrega dos Envelopes Proposta e Habilitação: 15h30min do dia 10 de Abril de 2015, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Restinga, localizada na Rua Geraldo Veríssimo, n.º 633, Centro – Restinga - SP. 
Início da Sessão: às 15h40min do dia 10 de Abril de 2015. 
Local da Audiência: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de RESTINGA, localizada na Rua Geraldo 
Veríssimo, n.º 633, Centro, RESTINGA-SP. 
Condições de Início: O prazo para início das oficinas, será de 3 (três) dias após a Contratada tomar ciência da 
programação. Em local e horário indicado na Requisição expedida pelo Departamento de Assistência Social. 
Prazo de Vigência do Contrato: 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 
8.666/93. 
 
Os interessados poderão retirar o edital completo na Prefeitura Municipal, à Rua Geraldo Veríssimo, n.º 633, 
Centro, de 2ª a 6ª Feiras, no horário das 08h00 às 11h00 e das 12h30min às 17h00, ou através do site 
www.restinga.sp.gov.br, até o último dia anterior à data da abertura dos envelopes documentação e proposta.  
 
Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, através do site 
licitacao@restinga.sp.gov.br  
 
Demais informações pelo telefone (0xx16) 3143-1172.  
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA, 26 DE MARÇO DE 2015. 
 
 
 
 
 

 
 

VAGNER LUÍZ PINTO 
PREGOEIRO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 45.318.581/0001-42 

EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 

PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 005/2015 
 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar oficinas, para atender as necessidades do 
Departamento de Assistência Social do município, conforme Anexo I do edital. 
Tipo da Licitação: Menor Preço Por Item.  
Entrega dos Envelopes Proposta e Habilitação: 15h30min do dia 10 de abril de 2015, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Restinga, localizada na Rua Geraldo Veríssimo, n.º 633, Centro – Restinga - SP. 
Início da Sessão: às 15h40min do dia 10 de abril de 2015. 
Local da Audiência: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de RESTINGA, localizada na localizada na Rua 
Geraldo Veríssimo, n.º 633, Centro – Restinga - SP. 
Condições de Início: O prazo para início das oficinas, será de 3 (três) dias após a Contratada tomar ciência da 
programação. Em local e horário indicado na Requisição expedida pelo Departamento de Assistência Social. 
Prazo de Vigência do Contrato: 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 
8.666/93. 
Gestor do Contrato: Maria Angélica R. Luperi – RG n.º 18.071.652 – Diretora Municipal de Assistência Social. 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA , através do Setor de Licitação, torna público que, na data, 
horário, e local acima assinalados, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com 
critério de julgamento de menor preço por item, em conformidade com as disposições deste edital e 
respectivamente anexos. 
 
EMBASAMENTO LEGAL 
 
O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições das Leis nº 8.666/93, 8.883/94 e 
10.520/02 e alterações, e Decreto Municipal nº 1.153 de 30 de janeiro de 2007, com as alterações introduzidas 
pela Lei complementar n.º 147/14. 
 
Fica designado como pregoeiro no processo licitatório, Sr. Vagner Luís Pinto e equipe de apoio, através da 
Portaria Municipal nº 277-A/2015 de 6 de março de 2015. 
 
1. OBJETO 
  
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para ministrar oficinas, 
para atender as necessidades do Departamento de Assistência Social do município, conforme Anexo I do edital, 
as oficinas serão mensais, de acordo com a programação do município. 
  
1.2.  O objeto desta licitação será executado rigorosamente de acordo com as especificações deste edital. 
 
1.3.  O Município de Restinga reserva-se o direito de adquirir quantidades inferiores às licitadas, se as suas 
necessidades assim o exigirem. 
 
2. GESTOR DO CONTRATO 
 
2.1. Fica nomeado como gestor do futuro contrato a Sra. Maria Angélica R. Luperi – RG n.º 18.071.652 – 
Diretora Municipal de Assistência Social, responsável, pela expedição da solicitação/requisição. 

 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste Pregão, os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o 
objeto licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de 
classificação das propostas, constantes deste Edital e seus Anexos. 
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3.2.  Não poderão participar desta licitação, consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de 
constituição, empresas que se encontrem em regime de falência, concordata, dissolução, liquidação ou concurso 
de credores, empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública em qualquer 
âmbito, com suspensão temporária para licitar ou contratar, nos termos do art. 87, Lei Federal nº 8.666/93 e 
posteriores alterações e Artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
 
3.3. 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. 
 
3.4.  Não será permitida a subcontratação do objeto desta licitação, bem como, dar em garantia ou vincular 
de qualquer forma, total ou parcialmente, o objeto contratado a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a prévia e 
expressa autorização da Prefeitura Municipal. 
 
3.5. As proponentes se farão representar nesta licitação, e para todos os demais atos desta licitação, por 
procurador(es) com poderes específicos ou por seu(s) representante(s) legal(is), conforme item 5 deste edital. 
 
3.6.  Não serão aceitos quaisquer substituições aos documentos exigidos sob o título de “protocolo”. 
 
3.7.  Os documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente, ou pelo Pregoeiro ou por Membro da Equipe de Apoio, à vista do original, ou ainda 
publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
3.8.  Os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação, deverão ser em 
invólucros separados, indevassáveis e fechados, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa: 
 

ENVELOPE “A ” 
PREGÃO Nº 004/2015 

PROPOSTA DE PREÇO 
 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL 

 
ENVELOPE “B” 

PREGÃO Nº 004/2015 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL 
 
4. ABERTURA DA LICITAÇÃO  
 
4.1. A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e realizada em conformidade 
com a legislação citada no preâmbulo deste edital, suas cláusulas e anexos. A fase de abertura da licitação 
observará sequencialmente, as etapas estabelecidas neste edital. 
 
5. CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES E DA DECLARAÇÃ O DE CIÊNCIA: 
 
5.1.1 No dia, hora e local estipulado no preâmbulo, as proponentes deverão apresentar e estarem 
representadas por agentes credenciados (devidamente munido de documento que o credencie), com poderes 
específicos para formular lances verbais, bem como para a prática de todos os atos inerentes ao certame, 
portando documento pessoal de identificação, bem como documentação comprobatória dos poderes do 
credenciante, mediante a apresentação dos elementos a que se refere à letra “b” deste item, para credenciamento 
junto ao pregoeiro. (Observação: o credenciamento deverá ser apresentado separadamente dos envelopes de 
proposta “A”  e documentação “B” ). 
 
5.1.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, 
devendo obrigatoriamente apresentar os dados constantes do Anexo IV. 
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5.1.3 Se a proponente estiver representada por proprietário, sócio, dirigente ou pessoa de condição 
assemelhada, deverá apresentar documento comprobatório da sua condição (contrato social ou outro documento 
hábil), no qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome daquela, 
também acompanhado de documento pessoal de identificação. O documento que comprove a condição acima 
será anexado nos autos do presente procedimento. 
 
5.1.4- Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir 
acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade ou 
competência do outorgante para substituir mandatário. 
 
5.1.5  É vedado a uma só pessoa física representar mais de uma empresa neste Pregão Presencial. 
 
5.1.6  É obrigatório a presença do representante da empresa no processo licitatório. 
 
5.1.6 Os documentos de credenciamento serão examinados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, antes da 
abertura dos envelopes referentes à proposta de preços. 
 
5.2-  Da declaração de ciência: 
 
5.2.1  A licitante deverá declarar: DECLARA , sob as penas cabíveis que possui todos os requisitos exigidos 
no Edital de Pregão Presencial acima citado, para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, 
técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal. DECLARA , ainda, estar ciente que a falta de atendimento a 
qualquer exigência para habilitação constante do Edital, ensejará aplicação de penalidade a Declarante. 
DECLARA , também, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento 
integral das obrigações decorrentes da licitação. (Modelo anexo III).  
 
5.2.2 Os documentos de credenciamento serão retidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e juntados ao 
processo da licitação. 
 
5.2.3 Ficam os licitantes dispensados de apresentar no envelope “DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO”, os 
documentos apresentados no credenciamento. 
 
5.2.4 No momento do credenciamento, a licitante que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos 
artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas posteriores alterações, deverá 
apresentar, fora dos envelopes, DECLARAÇÃO  de que se enquadra como microempresa ou empresa de 
pequeno porte (Anexo IX), assinada por representante legal e por contador ou técnico contábil da empresa. 
 
5.1. DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE 
CIÊNCIA, DOS ENVELOPES PROPOSTAS “A” E DOCUMENTAÇÃO  DE HABILITAÇÃO “B” 
 
5.1.1.  A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e realizada nos termos deste 
edital e legislação vigente. 
 
5.1.2.  Fica determinado que, para participação na presente licitação, os licitantes deverão entregar 
credenciamento, declaração de ciência, envelope proposta “A” e envelope documentação “B”, na sessão de 
abertura do Pregão, de acordo com a data e horário informado no preâmbulo deste Edital, a declaração de 
ciência, dar-se-á no início à fase de abertura do ENVELOPE Nº “A” (Proposta de Preços).  
 
 5.1.3.  Aberta a sessão, os proponentes credenciados entregarão ao(a) pregoeiro(a), em envelopes separados, 
credenciamento, a proposta de preços (ENVELOPE Nº A), a documentação de habilitação (ENVELOPE Nº B). 
  
5.1.4.  Declarada a abertura da sessão pelo(a) pregoeiro(a), não mais serão admitidos novos proponentes, 
dando início ao recebimento dos envelopes pelos proponentes credenciados na forma do item anterior. 
 
5.1.5.  Iniciada a abertura do Envelope “A” ou “PROPOSTA” estará encerrada o ingresso de outros licitantes. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rua Geraldo Veríssimo, 633 – Centro – CEP: 14430-000 TEL/FAX: 016 3143 1172 
EMAIL: pmrestinga@francanet.com.br  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 45.318.581/0001-42 

5.1.6.  No ato de encerramento da sessão serão devolvidos os envelopes de habilitação, fechados e lacrados, 
dos licitantes participantes e não vencedores do certame, desde que não tenham sido interpostos recursos ou após 
manifestação expressa do desejo de não recorrer ou ainda após o julgamento dos mesmos. 
 
5.2. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
5.2.1.  A proposta de preço deverá: 
 
5.2.1.a) - ser apresentada em 1 (uma) via, impressa em papel timbrado da proponente ou impresso equivalente, 
redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e 
assinada por seu representante legal; 
 
5.2.1.b) indicar nome ou razão social da proponente, seu endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico - 
se houver, nome e cargo de seu representante legal e assinatura; 
 
5.2.1.c) ter validade da proposta deverá de no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega 
dos envelopes. Quando não constar a validade da proposta, entende-se que a validade é de 60 (sessenta) dias. 
 
5.2.1.d) apresentar PROPOSTA DOS PREÇOS do(s) item(ns) que desejar concorrer, na ordem e sequência 
apresentadas, tendo como modelo o Anexo II (Formulário “Proposta de Preços”), com descrição detalhada dos 
itens ofertados, em conformidade com as especificações solicitadas pela Prefeitura, com indicação do item, 
unidade, quantidade, mencionar ainda, marca e forma de apresentação.  
 
5.2.1.e) ser cotada obrigatoriamente em Real (R$), com seus respectivos preços unitário e total. Para os preços 
unitários, as frações dos valores numéricos calculados poderão ser em até 02 (duas) casas decimais, 
desprezando-se a fração remanescente. Para os preços totais, as frações dos valores numéricos calculados 
deverão ser em 02 (duas) casas decimais, desprezando-se a fração remanescente.  
 
5.2.1.f) declarar expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao 
cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação; 
 
5.2.1.g) conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado.  
 
5.2.1.h) As empresas deverão oferecer materiais com prazo de validade superior ou igual a 12 (doze) meses, para 
os materiais ofertados, contados a partir da data da entrega; exceto aqueles materiais que por sua 
natureza/característica o exigem prazo menores. 
 
5.2.1.i) É permitido que o Licitante apresente proposta parcial dos itens elencados no Anexo I, sendo vedado a 
cotação de quantidade inferior a pedida. 
 
5.2.1.j) Declarar sob as penas das leis, que: 1) - concorda com as condições de entregar dos materiais propostos, 
ou em adquirir quantidades inferiores, se as suas necessidades assim o exigirem. 2) - que concorda com o 
Contratante, por ocasião da entrega dos materiais, se necessário, executar, com pessoal próprio ou por terceiros, 
teste de qualidade, que não sendo satisfatórios, ensejarão a devolução de todo o lote entregue, sem qualquer tipo 
de indenização, e a Contratada deverá substituí-lo por outro lote, sem qualquer custo, que também estará sujeito 
os mesmos testes. 3) - os preços propostos, já estão incluídos todas as despesas, que estejam direta ou 
indiretamente relacionadas com a execução do objeto da presente licitação. (Modelo anexo V). 
 
5.2.3 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título.  
 
5.2.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste edital e de seus 
anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento. 
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5.2.6 Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas, no ato, por simples 
manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento, nesse momento, possa representar risco de 
fraude aos princípios da licitação. 
 
6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. Analisadas as propostas serão desclassificadas as que: 
 
 a) Forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital; 
 
 b) Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que 
não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado; 
 
 c) Apresentarem preços total ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 
 
 d) Apresentarem proposta alternativa. 
 
6.2. Serão proclamados, pelo(a) pregoeiro(a), os proponentes que apresentarem as propostas de menor 
preço, definidos no objeto deste edital e seus anexos, e em seguida, as propostas com preços até 10% superior 
àquele, ou as propostas das 3 (três) melhores ofertas; 
 
6.3. Aos proponentes proclamados conforme o item anterior será dada oportunidade para nova disputa, por 
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, observada redução mínima entre os 
lances de 1% (um por cento), aplicáveis inclusive em relação ao primeiro colocado; 
 
6.4.  O(a) pregoeiro(a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentarem lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem 
decrescente de valor; 
 
6.5.  A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) pregoeiro(a), implicará exclusão 
do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de 
ordenação das propostas; 
 
6.6.  Caso não se realize lance verbal será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço 
e o valor estimado para a contratação; 
 
6.7.  Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas definidas no objeto deste edital 
e seus anexos, exclusivamente pelo critério de menor preço; 
 
6.8.  Em seguida o(a) pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto 
definido neste edital e seus anexos e valor, decidindo motivadamente a respeito; 
 
6.9.  Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento, pelo proponente que a tiver formulado, das 
condições habilitatórias; 
  
6.10.  Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, será(o) declarado(s) o(s) proponente(s) 
vencedor(es), sendo a adjudicação do objeto definido neste edital e seus anexos pelo critério de menor preço; 
 
6.11.  Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato convocatório, o(a) 
pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital e 
seus anexos, de acordo com o subitem 6.7. 
 
6.12.  Nas situações previstas nos subitens 6.6, 6.8 e 6.11, o(a) pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com 
o proponente para que seja obtido preço melhor; 
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6.13.  Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao 
final, será assinada pelo(a) pregoeiro(a) e os proponentes presentes; 
 
6.14.  Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital e seus 
anexos, a proposta será desclassificada; 
 
6.15.  Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
específica, prevalecerão as da proposta; 
 
6.16.  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital e seus anexos; 
 
6.17.  No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio; 
 
6.17.1. Só haverá empate no caso de propostas escritas. 
 
6.18.  O(a) pregoeiro(a), na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à 
análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele 
estipulado, contado do recebimento da convocação; 
 
6.19.  Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou o mesmo tenha sido declarado 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será desclassificado do certame, sem 
prejuízo das sanções legais cabíveis. 
 
6.20.  Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto nos subitens 6.11 e 6.12; 
 
6.21.  Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será aplicada a regra 
estabelecida no subitem anterior. 
 
6.22.  Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação das penalidades previstas 
neste certame. 
 
6.23.  Aplica-se no que couber a Lei Complementar nº 123/2006, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Entende-se por empate aquelas situações em 
que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5%(cinco 
por cento) superiores a proposta mais bem classificada. 
 
7. HABILITAÇÃO 
 
7.1.  Após o encerramento da fase de lances verbais, com o julgamento das propostas de preço na forma 
prescrita neste edital, proceder-se-á à abertura do envelope “B”, para análise dos documentos de habilitação da 
proponente classificada e documento hábil para verificação do produto fornecido de atender as exigências do 
edital. 
 
7.2.  Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos itens 7.2.1., 
7.2.2., 7.2.3., 7.2.4., 7.2.5., e 7.2.7., e seus subitens. Os documentos exigidos não poderão, em hipótese alguma, 
ser substituído por protocolos que configurem o seu requerimento, conforme segue: 
 
7.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICO: 
 
7.2.1.1.  Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
 
7.2.1.2.  Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrados, em se 
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; ou 
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7.2.1.3.  Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; ou Decreto de autorização em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
7.2.1.4.  Se o documento de habilitação, exigidos nos itens anteriores (7.2.1.1., 7.2.1.2 e 7.2.1.3) forem 
apresentados no ato do credenciamento esta dispensados apresentar novamente. 
 
7.2.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
7.2.2.1.  Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta 
licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito Público ou Privado. 
 
7.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
7.2.3.1.  Certidão negativa de pedido de falência e de concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica em data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do 
documento. 
 
7.2.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
7.2.4.1.  Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ). 
 
7.2.4.2.  Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. 
 
7.2.4.3.  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela 
Caixa Econômica Federal.  
 
7.2.4.4. Certidão atualizada de inexistência de débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social – CND.  
 
7.2.4.5. Certidão atualizada de inexistência de débito perante a Justiça do Trabalho – CNDT. 
 
7.2.4.6.  Certidões de regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões emitidas pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Departamento da Receita Federal).  
            
7.2.4.7.  Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, pertinente 
ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado. 
 
7.2.4.8. Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos ao 
domicílio ou sede do proponente.  
 
7.2.4.8.1. Nas hipóteses em que os Municípios emitam as certidões de cadastro mobiliário e imobiliário 
separadamente, a licitante deverá apresentar ambas as certidões para atendimento do item acima. 
 
7.2.4.9.  Somente será exigida a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte, quando da assinatura da avença contratual, conforme estipula o artigo 42 da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006. 
 
7.2.4.10. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
7.2.4.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa e empresa de 
pequeno porte, às mesmas será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 
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7.2.4.12. A não regularização da documentação no prazo previsto no item anterior implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado 
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação. 
 
7.2.5. - DECLARAÇÃO 
 
7.2.5.1. Declaração expressa do responsável pela empresa participante de que: 1) - a empresa acima citada, não 
se encontra impedida por qualquer órgão público da administração direta ou indireta Municipal, Estadual e 
Federal, de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no Cadastro de Fornecedores 
de quaisquer órgãos acima citado, e nem a superveniência de fato impeditivo da habilitação; 2) - se sujeita 
plenamente as condições do edital. 3) - a inexistência de fato impeditivo à nossa habilitação no certame acima 
citado. 4) - nos termos do inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666/93, que a empresa acima citada encontra-se em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, 
do artigo 7º, da Constituição Federal. 5) - concordamos com as condições de pagamento proposto, e demais 
obrigações. 6) - se compromete a manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, nos termos do inciso XIII do artigo 55, da lei nº 8.666/93. (modelo anexo V). 
 
7.2.6. DADOS DO FORNECEDOR 
 
7.2.6.1. A licitante apresentar junto com o envelope de documentos “Dados do Fornecedor”, nos moldes do 
anexo VII deste certame. Este item não é objeto de inabilitação. 
 
7.2.7- OBSERVAÇÕES 
 
a) O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado. 
    
b) Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão, com efeito 
negativo. 
    
c) A documentação exigida nos subitens do item 7 deverá ser compatível com as respectivas inscrições nas 
esferas federal, estadual e municipal, sendo vedada, na apresentação, a mesclagem dos documentos de 
estabelecimentos diversos (número de inscrição no C.G.C./C.N.P.J., I.E. e C.C.M.).  
 
c.1) Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número 
do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte: 
 
c.1.1) Se o licitante for a matriz , todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz , ou; 
 
c.1.2) Se o licitante for a filial , todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial , exceto 
quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que é valido para matriz 
e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos 
encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a 
centralização, ou; 
 
c.1.3) Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial , os documentos 
deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
 
c.1.4) Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles documentos 
que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz ; 
 
c.1.5) O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, implicará na inabilitação do licitante. 
   
d) A aceitação dos documentos obtidos via “internet” ficará condicionada à confirmação de sua validade também 
por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro. 
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e) Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública, se outro 
prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 06 (seis) meses entre a data de 
sua expedição e a da abertura do certame.  
 
f) A apresentação da cópia reprográfica do certificado de registro cadastral da Prefeitura do Município de 
Restinga, com prazo de validade em vigor, supre as exigências referente à apresentação dos documentos aludidos 
nos subitens 7.2.1.1, 7.2.1.2, 7.2.1.3, 7.2.2.1, 7.2.3.1, 7.2.4.1, e 7.2.4.2, desde que atendida as exigências contida 
no item “c” e subitens do item 7.2.7 (observação), deste edital.  
 
g) Só serão aceitos certificados de registro cadastral cujo objeto seja compatível com o objeto licitado. 
 
h) Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada 
por tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil das pessoas naturais, pelo Pregoeiro ou por Membro da 
Equipe de Apoio, à vista do original, ou ainda publicação em órgão da imprensa na forma da lei, exceto a 
proposta. 
 
h.1) A autenticação dos documentos feita pela Unidade de Licitações deverá ser solicitada até, no máximo, o dia 
útil anterior à data marcada para a abertura da presente licitação, não sendo feita nenhuma autenticação na data 
de abertura. Caso a licitante não autenticar os documentos junto à Unidade de Licitações até a data mencionada, 
deverá fazê-lo em cartório. 
 
i) Nenhum documento será autenticado nas sessões da licitação. 
 
j) Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo licitatório. 
 
k) Os documentos exigidos para habilitação, deverão ser apresentados em uma (1) via, e os documentos 
relacionados no item 7 deste edital, não poderão, em hipótese alguma, ser substituído por protocolos que 
configurem o seu requerimento. 
 
8. ADJUDICAÇÃO 
 
8.1. Verificando o atendimento das condições de habilitação da proponente de menor preço esta será declarada 
vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitação. 
 
8.2. O pregoeiro poderá admitir o saneamento de eventuais falhas, desde que os elementos faltantes possam ser 
apresentados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação da primeira vencedora e 
aplicação da penalidade estabelecida no subitem 13.3. 
 
8.3. Se a proponente de menor preço não atender às exigências de habilitação, será examinada a documentação 
das proponentes das ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até o encontro de uma proposta que atenda 
a todas as exigências do edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela feita a adjudicação do 
objeto da licitação. 
 
9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO RECURSO 
 
9.1. Ao Edital, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada, para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
jurídica ou física poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão 
presencial. 
 
9.2. 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 memórias, ficando as demais licitantes 
desde logo intimadas pra apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, nos termos do subitem 9.2. importará na 
decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
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9.4. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado 
à autoridade superior. 
 
9.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidade dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
9.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, será encaminhado a autoridade 
competente, para os demais procedimentos. 
 
10. HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida a autoridade superior, para homologação ou não do 
presente certame. 
 
10.1.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga a administração à aquisição do objeto licitado. 
 
11. RECEBIMENTO 
 
11.1. Os gêneros objeto desta licitação será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no artigo 73, 
inciso II, alínea “a”, da Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e 
seguintes, e demais normas pertinentes. 
 
11.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação. 
 
11.1.2. Definitivamente, após a verificação de exame quantitativo e qualitativo; 
 
11.2. Em local e horário indicado na Requisição expedida pelo Departamento de Compras, acompanhado da nota 
fiscal/fatura. 
 
11.3. Se a qualidade do produto entregue não corresponder às especificações do edital, aquele será devolvido, 
aplicando-se as penalidades cabíveis. 
 
11.4. A substituição do(s) produto(s) ou a sua complementação não eximem a Contratada da aplicação de 
penalidade por descumprimento da obrigação, prevista neste certame e no instrumento contratual. 
 
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE DE PREÇOS 
 
12.1. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1.1. O pagamento do preço pactuado será efetuado, de acordo com as entregas efetuadas, devendo a 
Contratada emitir as respectivas Notas Fiscais/faturas que devidamente comprovadas e atestadas, pelo Setor 
Requisitante do objeto desta licitação, e será paga em até 30 (trinta) dias após sua emissão. 
 
12.1.2. Se houver atraso no pagamento por parte da Licitadora após o prazo estipulado no item anterior, a mesma 
obriga-se a proceder a atualização monetária pelo índice do IPCA/IBGE, entre a data do inadimplemento e a do 
efetivo pagamento. 
 
12.1.3. Nenhum pagamento isentará a LICITANTE  das responsabilidades assumidas nesta licitação, quaisquer 
que sejam, nem implicará no recebimento definitivo dos materiais. 
 
12.2. REAJUSTE DE PREÇOS 
 
12.2.1. Enquanto o contrato estiver em vigência, não haverá reajustamento de preços em hipótese alguma, 
mesmo que autorizado pelo Governo Federal, exceto se houver a criação de novos tributos ou encargos legais, 
ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contados, poderá ser 
revista, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. 
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12.2.2. Na hipótese prevista acima, a Contratada solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar o 
pedido, através de planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) a 
procedência do pedido.  
 
13. ASSINATURA DO CONTRATO, FORNECIMENTO E PENALIDA DES 
 
13.1 ASSINATURA DO CONTRATO  
 
13.1.1. Homologado o procedimento, será convocado o vencedor da licitação para, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar da data de recebimento da notificação, assinar o Contato, cuja minuta integra este Edital, sob pena 
de decair do direito, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no item 13.3. deste Edital. 
 
13.1.2. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura 
Municipal de Restinga. 
 
13.2 FORNECIMENTO 
 
13.2.1. O fornecimento será efetuado mediante expedição de requisição pelo Departamento de Compras, nos 
local e horários, da qual constarão as especificações dos itens e quantidades e preços unitários e totais. 
 
13.3. PENALIDADES 
 
13.3.1. Pela recusa injustificada em assinar do Contrato ou em aceitar o pedido de compras e/ou instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, a Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total da obrigação. 
 
13.3.2. A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, em virtude da não 
aceitação da primeira convocada. 
 
13.3.3. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, ao não 
cumprimento, por parte da empresa vencedora/contratada, das obrigações assumidas, ou a infringência de 
preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades: 
 
13.3.3.1. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento realizado com 
atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “b”. 
 
13.3.3.2. Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente ao(s) item(ns) constante 
da Ordem de Fornecimento, na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas. 
 
13.3.3.3. Rescisão do Contrato e suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Restinga, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses, na hipótese de 
descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Fornecimento ou descumprimento parcial de mais de 
uma Ordem de Fornecimento. 
 
13.3.3.4. Pela inexecução parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a 
Contratada as sanções previstas nos incisos I, II e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor dos materiais não entregues. 
 
13.3.4. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da Contratada ou, se for 
o caso, cobrança administrativa ou judicialmente. 
 
13.3.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua 
aplicação não exime a empresa Vencedora/Contratada Ata da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato 
punível venha acarretar à Prefeitura Municipal de Restinga. 
 
13.3.6. Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pelo licitante, este poderá sofrer 
quaisquer das penalidades adiante previstas: 
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13.3.6.1. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Restinga pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
13.3.6.2. Rescisão do contrato, se já estiver assinado. 
 
13.3.7. À proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta ou lance, 
faltar ou fraudar na execução das obrigações assumidas para execução do objeto, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será aplicada a penalidade prevista neste edital, de 
impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Restinga pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 
 
14. RESCISÃO: 
 
14.1. A rescisão do presente instrumento se operará independentemente de notificação ou interpelação judicial 
ou extrajudicial, além da aplicação das sanções previstas no Edital e neste instrumento, desde que a 
CONTRATADA  deixe de cumprir suas obrigações ora assumidas, e também nos seguintes casos:- 
 
14.1.a) O não fornecimento do material, sem prejuízo da penalidade prevista no subitem 13.3 deste edital; 
 
14.1.b) Fato superveniente que implique na manifestação, pelo poder público, de não atendimento de interesses 
públicos, em matéria de prioridade; 
 
14.1.c) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
14.1.d) A dissolução da sociedade. 
 
14.1.e) Outros motivos previstos nos artigo 78 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
 
15. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
15.1.  O contrato vigorará por 10 (dez) meses, com início a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
16. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
16.1. Os recursos para suporte das despesas de consecução do objeto desta licitação serão provenientes do 
Orçamento Geral do Município, que serão empenhadas no exercício, à conta do elemento: 02.06.03 – Fundo 
Municipal de Assistência Social – Funcional: 082440035.2008 – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica – Ficha 146 e 02.06.03 – Fundo Municipal de Assistência Social – Funcional: 082440035.2008 – 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 147. 
 
17. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
17.1. A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se 
fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o artigo 65, § 1º, da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
 
18. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1. Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro e protocolizadas nos dias úteis, das 09h 
às 11h e das 13h às 16hs, na Rua Geraldo Veríssimo, 633 – Centro, nesta cidade, observando o prazo legais 
previsto neste certame e legislação vigente. 
 
18.1.1. No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, em se tratando de pessoa 
física, e de CGC ou CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada). 
 
18.2. Informações relativas à presente licitação poderão ser obtidas conforme segue, de acordo com seu teor. 
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18.2.1. Questões Técnicas e Jurídicas deverão ser formuladas por escrito e dirigidas ao pregoeiro, na Praça 
Domingos Tavares Barradas, s/n - Centro – nesta cidade, até 2 (dois) dias úteis antes do prazo marcado para 
abertura do certame. 
 
18.2.2. Questões Diversas poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal – Setor de Licitação e Despesas, telefone 
nº (0x 16) 3114-1172, no horário das 08h00 às 11h00 e das 12h30min às 17h00. 
 
18.2.3. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal. 
 
18.3. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição legal, o Foro de 
Franca, observadas as disposições do § 6º do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
18.4. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

 
18.5. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Restinga 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. 
 
18.6. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura 
Municipal de Restinga não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 
 
18.7. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. O desatendimento de exigências formais 
não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
18.8. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer 
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.  
 
18.9. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 
 
18.10. O Município de Restinga poderá, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas 
ou para sua abertura. 
 
18.11. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 
 
18.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 
e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 
 
18.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Restinga.  
 
18.14. As empresas que retirarem o edital por meio eletrônico serão responsáveis pelo envio do aviso de 
recebimento ao Pregoeiro. Se não enviado este aviso, a empresa poderá não ser notificada sobre eventuais 
alterações do presente edital ou informações prestadas pelo Pregoeiro. 
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18.15. As condições de emissão de documentos de cobrança, pagamento, penalidades, obrigações, 
responsabilidades e outras, são as estabelecidas neste Edital e na Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores 
alterações. 
 
18.16. Fica certo e ajustado que todos os encargos relativos ao objeto deste contrato, quer fiscais, trabalhistas, 
previdenciários ou tributários, serão por conta única e exclusiva da Licitante Vencedora não cabendo ao 
Município/Contratante quaisquer pagamentos desses encargos. 
 
18.17. Fazem parte integrante do presente edital: Fazem parte integrante do presente edital: Anexo I- (Termo de 
Referência); Anexo II- (Formulário “Proposta de Preços”); Anexo III- (Declaração de Ciência); Anexo IV- 
(Instrumento Particular de Procuração); Anexo V- (Modelo de Declaração); Anexo VI- (Minuta do Contrato); 
Anexo VII- (Dados do Fornecedor); Anexo VIII- (Termo de Ciência e Notificação); e Anexo IX- (Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte). 
 
18.18. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.  
 
19.19. Seguem abaixo os endereços dos Órgãos citados neste Edital para informações e esclarecimentos, 
concernentes ao objeto desta licitação: 
 
Para retirada do Edital (caderno) de licitação: 
Setor de Licitação ou através do site www.restinga,sp.gov.br  
Rua Geraldo Veríssimo, 633 – Centro – Restinga - SP. 
Horário das 08h às 11h e das 12h30min às 17h. 
Tel.: (16) 3143-1172 
 
Para pedidos de esclarecimentos, Protocolo de recursos de qualquer natureza  
Rua Geraldo Veríssimo, 633 – Centro – Restinga - SP. 
Horário das 08h às 11h e das 12h30min às 17h. 
Tel.: (16) 3143-1172 
Correio Eletrônico: licitacao@restinga.sp.gov.br  
 
18.19.1. No ato do recebimento do “Caderno de Licitação”, deverá a interessada verificar seu conteúdo, não 
sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA, 26 DE MARÇO DE 2015. 
 
 

 
 
 
 
 

VAGNER LUÍZ PINTO 
PREGOEIRO 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 

 
 
 
1. DO OBJETO  
  
1.1. Contratação de empresa especializada para ministrar oficinas, para atender as necessidades do Departamento 
de Assistência Social do município, conforme especificações descritos neste Termo. O custo estimado pela 
Administração para a totalidade dos itens é de R$ 189.240,00 (cento e oitenta e nove mil e duzentos e quarenta 
reais). 
 
 
2. DA JUSTIFICATIVA  
  
2.1. Tendo em vista a necessidade do município promover condições a efetivação Política de Assistência Social 
como política pública de direitos, na perspectiva de prevenção e superação das desigualdades e exclusão social; 
promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários através da oferta de oficinas aos grupos de 
convivência e acompanhamento da família em situação de vulnerabilidade social; contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida da população do município, visando à diminuição nos casos de violência, o uso de álcool e 
drogas, gravidez na adolescência e demais situações de risco social para crianças e adolescentes; contribuir para 
o processo de emancipação das famílias e de seus membros, para que os mesmos possam prover suas 
necessidades de maneira autônoma; proporcionar momentos de interação intergeracional e de confraternização, 
visando o fortalecimento dos vínculos e o sentimento de solidariedade. 
 
 
3. DO LOCAL DAS OFICINAS 
  
3.1. O local será definido de acordo com a programação do Departamento de Assistência Social. 
 
 
4. DO PRAZO DE INÍCIO  
 
4.1. O prazo para início das oficinas, será de 3 (três) dias após a Contratada tomar ciência da programação.  
 
 
5. DA FISCALIZAÇÃO  
  
5.1. O Gestor do Contrato fiscalizará o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente 
Instrumento. Os Departamentos receberá o que foi solicitado e será responsável pelo atesto da(s) nota(s) 
fiscal(ais).  
 
5.2. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos 
encargos ou serviços que são de sua competência.  
 
 
6. DO PAGAMENTO  
  
6.1. O pagamento dar-se-á em até 30 (trinta) dias úteis após entrega dos itens solicitados e atestada(s) nota(s) 
fiscal(ais).  
 
 
7. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 
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ITEM UN DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

1 Serviço 

OFICINA DE CIRCO:  As aulas de circo trazem benefícios para o desenvolvimento físico, 
emocional e criativo, pois aliam atividade física à arte. Os exercícios praticados desenvolvem a 
força, a flexibilidade, o equilíbrio, a agilidade e a coordenação motora. Também como toda 
forma de expressão artística, o circo estimula a criatividade e a sensibilidade. Ensina-se a superar 
medos, vencer desafios e transpor limites. Propicia a integração entre todos, pois parte dos 
exercícios é feita em grupo, de forma colaborativa. Traz aos praticantes alto grau de 
sociabilização e faz crescer um espírito de equipe.  
Carga horária: 06 horas semanais, 06 turmas de 30 participantes cada, total de 180 
participantes.  
Prazo: 10 meses.  
SERVIÇO DE 06 A 15 ANOS – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI MENTO 
DE VÍNCULOS 

R$ 24.200,00 

2 Serviço 

OFICINA DE MÚSICA:   Tem como objetivo apresentar os conceitos musicais com uma 
abordagem lúdica, explorando o movimento, a dança, os sons do corpo, a voz, o improviso, 
abrangendo a base musical e os variados estilos e gêneros musicais da nossa cultura brasileira. 
Está provado que a música ajuda a desenvolver a expressão e a compreensão oral. É mais fácil 
para uma criança pronunciar palavras difíceis enquanto canta do que quando fala. Muitas 
terapias fonoaudiologias para crianças com problemas de gagueira se baseiam no canto. A 
música fomenta a criatividade e a imaginação, na medida em que permite a associação de 
experiências, sentimentos e ideias com novos sons e ritmos. A música também favorece a 
comunicação e sociabilidade por isso, é importante realizar a iniciação musical em grupos, e não 
de forma solitária. Desenvolve a sensibilidade auditiva e o ritmo, dois aprendizados essenciais 
para que o gosto pela música seja duradouro.  
Carga horária: 06 horas semanais, 06 turmas de 30 participantes cada, total de 180 
participantes.  
Prazo: 10 meses.  
SERVIÇO DE 06 A 15 ANOS – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI MENTO 
DE VÍNCULOS 

R$ 19.093,33 

3 Serviço 

OFICINA DE CAPOEIRA:   A capoeira estimula a criança física e psicologicamente. Além do 
corpo, a Capoeira também ajuda as crianças a exercitarem a mente. Ao estimular a percepção da 
criança, trabalha suas habilidades e capacidades de interpretação e organização das informações, 
as quais são muito importantes nessa fase em que a criança está em pleno processo de construção 
do conhecimento sobre si mesma e do mundo que a rodeia. As crianças aprendem a Capoeira 
brincando, a melhor maneira de manter uma criança em movimento constante. Nas suas 
brincadeiras a criança mantém contato com pessoas e coisas, armazenam na sua memória, estuda 
causas e efeitos, resolve problemas, constrói um vocabulário útil, aprende a controlar suas 
reações emocionais centralizadas em si mesmas e adapta suas condutas aos hábitos culturais do 
seu grupo social. Através dessas brincadeiras presentes no ensino da Capoeira para crianças, se 
favorece a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de 
movimentos e educa as crianças na administração do tempo e espaço dentro de um movimento.  
Carga horária: 01 hora semanal, 01 turma de 30 participantes.  
Prazo: 10 meses. 
SERVIÇO DE 06 A 15 ANOS – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI MENTO 
DE VÍNCULOS 

R$ 14.333,33 

4 Serviço 

PROJETO LÚDICO - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: Durante séculos, a arte de contar 
histórias foi cultivada por diversas comunidades ao redor do mundo, e ainda hoje nos fascinam 
os contos, fábulas, lendas e causos de todos os povos. Cada cultura desenvolveu um jeito 
diferente de contar suas histórias de viagens por lugares exóticos, recheadas de personagens 
instigantes que povoam nosso imaginário e nos dão asas para voar pelo mundo, como as grandes 
epopeias gregas, as trovas dos bardos na Península Ibérica, as histórias milenares que exercem 
grande influência na literatura africana moderna e as fábulas alemãs, francesas e chinesas. O 
contar e ouvir histórias remete a essa prática histórica da oralidade, proporcionando aos ouvintes 
uma oportunidade para desenvolver a imaginação, enriquecer o vocabulário e completar 
experiências. Na formação de uma criança, ouvir histórias é o início da aprendizagem para ser 
um leitor, e ser leitor é ter um caminho infinito de descobertas e compreensão do mundo. O 
contador trabalha a linguagem oral abrindo caminhos para que aprendamos a falar, escrever, ler 
e pensar melhor.  
Carga horária: 20 horas semanais.  

R$ 19.426,67 
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Prazo: 10 meses.  
SERVIÇO DE 03 A 11 ANOS – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI MENTO 
DE VÍNCULOS 

5 Serviço 

AÇÃO JOVEM: Trabalho realizado em 4 eixos: - Educação, - Cidadania e Meio Ambiente, - 
Trabalho e Empreendedorismo, - Pluralidade Cultural, Esporte, Lazer e Saúde. Atividades 
lúdicas, esportivas, informativas e educativas. Visitas e passeios com os temas pertinentes.  
Carga horária: 06 horas mensais.   
Prazo: 10 meses. (25 participantes)  
SERVIÇO DE 15 A 17 ANOS – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI MENTO 
DE VÍNCULOS 

R$ 27.333,33 

6 Serviço 

CADUM – CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO: Inclusão e atualização de todo 
o Munícipio de Restinga – SP através de mutirão e visitas.  
Carga horária: 30 horas semanais. 
Prazo: 10 meses.  

R$ 18.426,67 

7 Serviço 

OFICINA DE CORTE E COSTURA: Profissionalizar famílias carentes através de oficinas de 
corte e costura para trabalharem em casa ou na área de confecção, ajuda na renda familiar, 
melhorando as condições e qualidade de vida dessas famílias e dignificando-as. Informando 
também através de palestras sobre a economia solidária, sustentabilidade e respeito ao meio 
ambiente. Através da oficina de corte e costura, pessoas poderão ser preparadas para suprir a 
carência do mercado, permitindo melhorar a renda, as condições de vida e dignidade das famílias 
que serão atendidas.  
Carga horária: 08 horas mensais.  
Prazo: 10 meses (02 turmas de 15 participantes cada - 06 meses cada turma). 

R$ 14.333,33 

8 Serviço 

OFICINA DE CULINÁRIA: A alimentação é requisito básico para a obtenção de saúde. A 
orientação nutricional deve capacitar o indivíduo ou grupo à seleção de alimentos em quantidade 
e qualidade adequadas para assegurar uma boa nutrição e os benefícios advindos desse 
comportamento, considerando a renda econômica e a disponibilidade local de alimentos.  
Objetivo é oferecer ensinamentos culinários e de aproveitamento integral de alimentos, através 
da oficina de culinária. As famílias participantes são na maioria carentes de recursos financeiros, 
portanto torna-se interessante o aproveitamento integral dos alimentos para alcançar uma boa 
qualidade na alimentação de seus filhos e evitar maiores gastos com a compra de alimentos. 
Destaca-se também a importância de ensinar às famílias modos diferentes de preparo e consumo 
de alimentos, de forma a contribuir para a diversificação de sabores e qualidade alimentar. Outro 
objetivo é orientar as famílias quanto à mudança e manutenção de bons hábitos alimentares.   
Carga horária: 82 horas.   
Prazo: 10 meses (04 turmas de 20 participantes cada - 03 meses cada turma). 

R$ 17.000,00 

9 Serviço 

 
OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS: A proposta da oficina de artes plásticas tem como 
principal objetivo aprimorar o olhar crítico das crianças a partir de vivencias relacionadas à 
história da arte, história da humanidade e compreensão das expressões artísticas. A comunicação 
ocorre não apenas através da linguagem oral ou escrita, mais também através de imagens. As 
linguagens orais e a escrita, são bastante trabalhadas, já a linguagem visual que precede a escrita, 
é trabalhada de forma superficial. As imagens estão presentes em todos os lugares, estão repletas 
de significados e para conseguir uma boa leitura é necessário questioná-las. A História da arte se 
baseia em quebras e inovações de conceitos. O objetivo é dar oportunidade às crianças de 
experimentar algumas épocas marcantes nesse contexto, para que haja apropriação da arte 
através de práticas nos marcos históricos.  
Carga horária: 20 horas semanais.  
Prazo: 10 meses. (05 grupos do PAIF - 25 famílias cada). 
 

R$ 16.093,33 

10 Serviço 

PALESTRAS DATAS COMEMORATIVAS:  
 
- Dia Internacional Da Mulher  
- Dia do Trabalhador  
- Dia das Mães  
- Dia Nacional da Pessoa Com Deficiência  
- Dia Internacional da Terceira Idade  
- Luta Contra a Violência a Mulher  
- Dia das Crianças  
- Confraternização de Natal  
 

R$ 19.000,00 
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PALESTRAS INFORMATIVAS MEIO AMBIENTE:  
 
- Educação Para o Consumo Sustentável  
- Educação Ambiental e Cidadania uma Construção Necessária  
- Sustentabilidade Ambiental  
- Melhorias para o Planeta, para o Município e para o Bairro  
Carga horária: 36 horas. 3 horas cada palestra.  
Prazo: 10 meses. 

VALOR TOTAL R$ 189.240,00 

 
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
8.1. A contratada deverá controlar as atividades de seus monitores, apresentando cópia de relatório no final do 
mês, contendo horas monitoradas, nome do monitor, atividades apresentadas, bem como os alunos presentes e 
sua frequência, em cada uma das atividades a cima listadas. 
 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA, 26 DE FEVEREIRO DE 2015 
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(se a empresa não existir papel timbrado, segue os descritos abaixo, se existir apagar os Dados solicitados da empresa) 
Razão Social: ..................................... 
Endereço: ........................................ 
Cidade: .......................................... Estado: ...................... CEP: ..................... 
Telefone: ....................................... Fax: ............................ 
CNPJ nº ......................................... Inscrição Estadual: .......................... 
E-mail: ........................................................... 
 

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 

 
A Prefeitura Municipal de Restinga 
A/C – Pregoeiro 
Rua Geraldo Veríssimo, 633 – Centro, Restinga –SP. 
 
Assunto: Pregão Presencial nº 004/2015 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar oficinas, para atender as necessidades do 
Departamento de Assistência Social do município, conforme Anexo I do Edital. 
 
 

ITEM UN DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

1 Serviço 

OFICINA DE CIRCO:  As aulas de circo trazem benefícios para o desenvolvimento físico, 
emocional e criativo, pois aliam atividade física à arte. Os exercícios praticados desenvolvem a 
força, a flexibilidade, o equilíbrio, a agilidade e a coordenação motora. Também como toda forma 
de expressão artística, o circo estimula a criatividade e a sensibilidade. Ensina-se a superar medos, 
vencer desafios e transpor limites. Propicia a integração entre todos, pois parte dos exercícios é 
feita em grupo, de forma colaborativa. Traz aos praticantes alto grau de sociabilização e faz crescer 
um espírito de equipe.  
Carga horária: 06 horas semanais, 06 turmas de 30 participantes cada, total de 180 participantes.  
Prazo: 10 meses.  
SERVIÇO DE 06 A 15 ANOS – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI MENTO 
DE VÍNCULOS 
 

 

2 Serviço 

 
OFICINA DE MÚSICA:   Tem como objetivo apresentar os conceitos musicais com uma 
abordagem lúdica, explorando o movimento, a dança, os sons do corpo, a voz, o improviso, 
abrangendo a base musical e os variados estilos e gêneros musicais da nossa cultura brasileira. Está 
provado que a música ajuda a desenvolver a expressão e a compreensão oral. É mais fácil para uma 
criança pronunciar palavras difíceis enquanto canta do que quando fala. Muitas terapias 
fonoaudiologias para crianças com problemas de gagueira se baseiam no canto. A música fomenta 
a criatividade e a imaginação, na medida em que permite a associação de experiências, sentimentos 
e ideias com novos sons e ritmos. A música também favorece a comunicação e sociabilidade por 
isso, é importante realizar a iniciação musical em grupos, e não de forma solitária. Desenvolve a 
sensibilidade auditiva e o ritmo, dois aprendizados essenciais para que o gosto pela música seja 
duradouro.  
Carga horária: 06 horas semanais, 06 turmas de 30 participantes cada, total de 180 participantes.  
Prazo: 10 meses.  
SERVIÇO DE 06 A 15 ANOS – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI MENTO 
DE VÍNCULOS 
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3 Serviço 

OFICINA DE CAPOEIRA:   A capoeira estimula a criança física e psicologicamente. Além do 
corpo, a Capoeira também ajuda as crianças a exercitarem a mente. Ao estimular a percepção da 
criança, trabalha suas habilidades e capacidades de interpretação e organização das informações, as 
quais são muito importantes nessa fase em que a criança está em pleno processo de construção do 
conhecimento sobre si mesma e do mundo que a rodeia. As crianças aprendem a Capoeira 
brincando, a melhor maneira de manter uma criança em movimento constante. Nas suas 
brincadeiras a criança mantém contato com pessoas e coisas, armazenam na sua memória, estuda 
causas e efeitos, resolve problemas, constrói um vocabulário útil, aprende a controlar suas reações 
emocionais centralizadas em si mesmas e adapta suas condutas aos hábitos culturais do seu grupo 
social. Através dessas brincadeiras presentes no ensino da Capoeira para crianças, se favorece a 
coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos e 
educa as crianças na administração do tempo e espaço dentro de um movimento.  
Carga horária: 01 hora semanal, 01 turma de 30 participantes.  
Prazo: 10 meses. 
SERVIÇO DE 06 A 15 ANOS – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI MENTO 
DE VÍNCULOS 
 

 

4 Serviço 

 
PROJETO LÚDICO - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: Durante séculos, a arte de contar 
histórias foi cultivada por diversas comunidades ao redor do mundo, e ainda hoje nos fascinam os 
contos, fábulas, lendas e causos de todos os povos. Cada cultura desenvolveu um jeito diferente de 
contar suas histórias de viagens por lugares exóticos, recheadas de personagens instigantes que 
povoam nosso imaginário e nos dão asas para voar pelo mundo, como as grandes epopeias gregas, 
as trovas dos bardos na Península Ibérica, as histórias milenares que exercem grande influência na 
literatura africana moderna e as fábulas alemãs, francesas e chinesas. O contar e ouvir histórias 
remete a essa prática histórica da oralidade, proporcionando aos ouvintes uma oportunidade para 
desenvolver a imaginação, enriquecer o vocabulário e completar experiências. Na formação de 
uma criança, ouvir histórias é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um 
caminho infinito de descobertas e compreensão do mundo. O contador trabalha a linguagem oral 
abrindo caminhos para que aprendamos a falar, escrever, ler e pensar melhor.  
Carga horária: 20 horas semanais.  
Prazo: 10 meses.  
SERVIÇO DE 03 A 11 ANOS – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI MENTO 
DE VÍNCULOS 
 

 

5 Serviço 

 
AÇÃO JOVEM: Trabalho realizado em 4 eixos: - Educação, - Cidadania e Meio Ambiente, - 
Trabalho e Empreendedorismo, - Pluralidade Cultural, Esporte, Lazer e Saúde. Atividades lúdicas, 
esportivas, informativas e educativas. Visitas e passeios com os temas pertinentes.  
Carga horária: 06 horas mensais.   
Prazo: 10 meses. (25 participantes)  
SERVIÇO DE 15 A 17 ANOS – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI MENTO 
DE VÍNCULOS 
 

 

6 Serviço 

 
CADUM – CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO: Inclusão e atualização de todo o 
Munícipio de Restinga – SP através de mutirão e visitas.  
Carga horária: 30 horas semanais. 
Prazo: 10 meses.  
 

 

7 Serviço 

 
OFICINA DE CORTE E COSTURA: Profissionalizar famílias carentes através de oficinas de 
corte e costura para trabalharem em casa ou na área de confecção, ajuda na renda familiar, 
melhorando as condições e qualidade de vida dessas famílias e dignificando-as. Informando 
também através de palestras sobre a economia solidária, sustentabilidade e respeito ao meio 
ambiente. Através da oficina de corte e costura, pessoas poderão ser preparadas para suprir a 
carência do mercado, permitindo melhorar a renda, as condições de vida e dignidade das famílias 
que serão atendidas.  
Carga horária: 08 horas mensais.  
Prazo: 10 meses (02 turmas de 15 participantes cada - 06 meses cada turma). 
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8 Serviço 

 
OFICINA DE CULINÁRIA: A alimentação é requisito básico para a obtenção de saúde. A 
orientação nutricional deve capacitar o indivíduo ou grupo à seleção de alimentos em quantidade e 
qualidade adequadas para assegurar uma boa nutrição e os benefícios advindos desse 
comportamento, considerando a renda econômica e a disponibilidade local de alimentos.  Objetivo 
é oferecer ensinamentos culinários e de aproveitamento integral de alimentos, através da oficina de 
culinária. As famílias participantes são na maioria carentes de recursos financeiros, portanto torna-
se interessante o aproveitamento integral dos alimentos para alcançar uma boa qualidade na 
alimentação de seus filhos e evitar maiores gastos com a compra de alimentos. Destaca-se também 
a importância de ensinar às famílias modos diferentes de preparo e consumo de alimentos, de 
forma a contribuir para a diversificação de sabores e qualidade alimentar. Outro objetivo é orientar 
as famílias quanto à mudança e manutenção de bons hábitos alimentares.   
Carga horária: 82 horas.   
Prazo: 10 meses (04 turmas de 20 participantes cada - 03 meses cada turma). 
 

 

9 Serviço 

 
OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS: A proposta da oficina de artes plásticas tem como principal 
objetivo aprimorar o olhar crítico das crianças a partir de vivencias relacionadas à história da arte, 
história da humanidade e compreensão das expressões artísticas. A comunicação ocorre não apenas 
através da linguagem oral ou escrita, mais também através de imagens. As linguagens orais e a 
escrita, são bastante trabalhadas, já a linguagem visual que precede a escrita, é trabalhada de forma 
superficial. As imagens estão presentes em todos os lugares, estão repletas de significados e para 
conseguir uma boa leitura é necessário questioná-las. A História da arte se baseia em quebras e 
inovações de conceitos. O objetivo é dar oportunidade às crianças de experimentar algumas épocas 
marcantes nesse contexto, para que haja apropriação da arte através de práticas nos marcos 
históricos.  
Carga horária: 20 horas semanais.  
Prazo: 10 meses. (05 grupos do PAIF - 25 famílias cada). 
 

 

10 Serviço 

 
PALESTRAS DATAS COMEMORATIVAS:  
 
- Dia Internacional Da Mulher  
- Dia do Trabalhador  
- Dia das Mães  
- Dia Nacional da Pessoa Com Deficiência  
- Dia Internacional da Terceira Idade  
- Luta Contra a Violência a Mulher  
- Dia das Crianças  
- Confraternização de Natal  
 
PALESTRAS INFORMATIVAS MEIO AMBIENTE:  
 
- Educação Para o Consumo Sustentável  
- Educação Ambiental e Cidadania uma Construção Necessária  
- Sustentabilidade Ambiental  
- Melhorias para o Planeta, para o Município e para o Bairro  
 
Carga horária: 36 horas. 3 horas cada palestra.  
Prazo: 10 meses. 
 

 

VALOR TOTAL  

 
  

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que 
integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe; e declara conhecer os termos do instrumento 
convocatório que rege a presente licitação. 
 

Declaramos sob as penas das leis, que: 1) - concorda com as condições de entregar os itens que foram 
propostos, ou em adquirir quantidades inferiores, se as suas necessidades assim o exigirem. 2) - os preços 
propostos, já estão incluídos todas as despesas, que estejam direta ou indiretamente relacionadas com a execução 
do objeto da presente licitação. 
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O prazo para início das oficinas, será de 3 (três) dias após a Contratada tomar ciência da programação. Em local 
e horário indicado na Requisição expedida pelo Departamento de Assistência Social. 
. 
 
A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura dos envelopes propostas. 

 
 
 
 
 

(local)....,... de ..................de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(assinatura) 
____________________________________ 

Nome: 
RG. nº 
CPF. nº 
Cargo: 
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(se a empresa não existir papel timbrado, segue os descritos abaixo, se existir apagar os dados solicitados da empresa) 
Razão Social: ..................................... 
Endereço: ........................................ 
Cidade: .......................................... Estado: ...................... CEP: ..................... 
Telefone: ....................................... Fax: ............................ 
CNPJ nº ......................................... Inscrição Estadual: .......................... 
E-mail: ........................................................... 

 
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 
 
 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 
 
 
Ref.: Pregão Presencial nº 004/2015 
 
 
 
 
A empresa..................., pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº .........................., inscrição 
estadual nº ..........................., com sede ....... (endereço completo), no Município de............................., 
representada pelo seu ............. (qualificação completa do responsável, nos termos do contrato social), ........... 
(nacionalidade), ............... (estado civil), ................ (profissão), portador do RG. nº .................... e do CPF. nº 
....................., residente e domiciliado na ..................(endereço completo), na cidade de ........................., 
atendendo as formalidades constantes do Edital Completo do Pregão Presencial nº 004/2015, da Prefeitura 
Municipal de Restinga, Estado de São Paulo, DECLARA, sob as penas cabíveis que possui todos os requisitos 
exigidos no Edital de Pregão Presencial acima citado, para a habilitação, quanto às condições de qualificação 
jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal. DECLARA, ainda, estar ciente que a falta de 
atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital, ensejará aplicação de penalidade a 
Declarante. DECLARA, também, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao 
cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação. 
 
 
 
(local)....,... de ..................de 2015. 
 
 
 

 
(assinatura) 

____________________________________ 
Nome: 
RG. nº 
CPF. nº 
Cargo: 

 
 
 
 
 
 
 
(ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA EM SEPARADO  – NO ATO DA ENTREGA 
DO CREDENCIAMENTO) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 
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CNPJ: 45.318.581/0001-42 

(se a empresa não existir papel timbrado, segue os descritos abaixo, se existir apagar os dados solicitados da empresa) 
Razão Social: ..................................... 
Endereço: ........................................ 
Cidade: .......................................... Estado: ...................... CEP: ..................... 
Telefone: ....................................... Fax: ............................ 
CNPJ nº ......................................... Inscrição Estadual: .......................... 
E-mail: ........................................................... 

 
ANEXO IV - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 
 
OUTORGANTE:  (Nome da Empresa), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
................., inscrição estadual nº ............ e inscrição municipal sob o nº ........, com seus atos constitutivos 
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de ..........., sob o nº ............, ora estabelecida na 
Rua(av.)....................., nº.... , Bairro ........... cidade de .................., Estado ..........................., neste ato 
representada pelo seu sócio (...... proprietário) Sr. ............., qualificação: (nacionalidade, estado civil, profissão, 
portador da Carteira de Identidade RG nº ............/SSP/ e do CPF/MF nº ..................., residente e domiciliado à 
................................................................ (endereço completo)).  
 
OUTORGADO(A):  (Nome do Credenciado...............................), qualificação: nacionalidade, estado civil, 
profissão, portador(a) do RG. nº ............... CPF. nº .................., residente e domiciliado(a) na ......................, na 
cidade de ..............., estado de ........ (endereço completo). 
 
PODERES: Pelo presente instrumento de mandato a Outorgante confere a(o) Outorgada(o) plenos poderes para 
atuar perante o Município de Restinga, em especial, participar como preposto em licitação pública realizada pela 
Prefeitura Municipal de Restinga, inclusive praticar todos os atos negociais compatíveis à participação na 
licitação – instaurada na modalidade Pregão Presencial nº 004/2015, podendo para tanto, assinar propostas de 
preços, declarações, apresentar e retirar documentos, impugnar termos dos editais e ou Avisos Específicos, 
interpor recursos contra o resultado da licitação, solicitar e prestar declarações e esclarecimentos, assinar atas e 
demais documentos, pagar taxas, inclusive, formular lances na fase competitiva da licitação que comporá o preço 
final da proposta original ou desistir deste, requer, na fase permitida, desistência ou retificação de preços iniciais 
ou quaisquer outras condições oferecidas, emitir e firmar o fechamento da operação através do documento, 
praticar, enfim, todos os atos em direito permitidos para o bom e fiel do presente mandato, não podendo este ser 
substabelecido no todo ou em parte. Arcando a Outorgante, nos termos do Código Civil por todas as obrigações 
contraídas por força dos poderes aqui conferidos, respondendo diretamente pelas sanções previstas pela 
inexecução contratual, ilegalidade na documentação de qualificação ou danos causados a Contratante ou a 
terceiros e pelo ressarcimento das perdas e prejuízos sofridos pela Outorgada no cumprimento deste mandato. 
 

 
(local)....,... de ..................de 2015. 

 
 

(assinatura) 
___________________________________ 

Nome: 
RG. nº 
CPF. nº 
Cargo: 

 
 
 
Nota: O credenciamento deverá ser apresentado separadamente dos envelopes “Proposta Comercial e 
Habilitação”. 
 
 
OBSERVAÇÃO: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá 
vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a 
capacidade ou competência do outorgante para substituir mandatário.  
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(se a empresa não existir papel timbrado, segue os descritos abaixo, se existir apagar os dados solicitados da empresa) 
Razão Social: ..................................... 
Endereço: ........................................ 
Cidade: .......................................... Estado: ...................... CEP: ..................... 
Telefone: ....................................... Fax: ............................ 
CNPJ nº ......................................... Inscrição Estadual: .......................... 
E-mail: ........................................................... 

 
ANEXO V - DECLARAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 
 
 
A empresa (razão social) ..................., pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
........................, inscrição estadual nº ............., inscrição municipal nº ............, com sede ....... (endereço 
completo), na cidade de ......................, estado de ......., neste ato representada pelo seu ............. (qualificação 
completa do responsável, nos termos do contrato social), residente e domiciliado na ....................., na cidade de 
.........., estado de ............, atendendo as formalidades constantes do edital completo do Pregão Presencial nº 
004/2015, da Prefeitura Municipal de Restinga, Estado de São Paulo, DECLARAMOS , sob as penas das leis, 
para os devidos fins de direito, que: 
 
1) - a empresa acima citada, não se encontra impedida por qualquer órgão público da administração direta ou 

indireta Municipal, Estadual e Federal, de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas 
desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de quaisquer órgãos acima citado.  

 
2) - se sujeita plenamente a condição do edital e às premissas preconizadas pela Comissão de Licitação, e nem a 

superveniência de fato impeditivo da habilitação. 
 
3) - a inexistência de fato impeditivo à nossa habilitação no certame acima citado. 
 
4) - nos termos do inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos que a empresa acima citada encontra-se em situação regular perante o Ministério 
do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição 
Federal. 

 
5) - concordamos com as condições e obrigações citadas no edital. 
 
6) -  se compromete a manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, nos termos do inciso XIII do artigo 55, da lei nº 8.666/93. 
 
 

(local)....,... de ..................de 2015. 
 
 
 
 

 
(assinatura) 

_____________________________________ 
Nome: 
RG. nº 
CPF. nº 
Cargo: 
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ANEXO VI – MINUTA DO =CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº /2 015= 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 

PROCESSO Nº 005/2015 
 
 

=CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR OFICINAS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM: MUNICÍPIO DE RESTINGA E A EMPRESA 
 
DAS PARTES CONTRATANTES: 
 
E NA MELHOR FORMA DE DIREITO, AS PARTES ABAIXO ASSINADAS, DE UM LADO O 
MUNICÍPIO DE RESTINGA , ESTADO DE SÃO PAULO, PESSOA DE DIREITO PÚBLICO, COM SEDE 
NESTA CIDADE DE RESTINGA, ESTADO DE SÃO PAULO, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 
45.318.581/0001-42, COM SEDE NA RUA GERALDO VERÍSSIMO, 633 – CENTRO, NESTE ATO 
LEGALMENTE REPRESENTADO PELO SR. JUVÊNCIO FERREIRA MENEZES FILHO , PREFEITO 
MUNICIPAL INTERINO, CASADO, PORTADOR DO CPF SOB Nº 092.54.698-32 E RG Nº 20.689.115-5, 
RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA MARIA RADAELI MENEZES, Nº 65, NOVA RESTINGA, NA 
CIDADE DE RESTINGA-SP, DE ORA EM DIANTE DENOMINADO SIMPLESMENTE CONTRATANTE ; 
E DE OUTRO LADO A EMPRESA .........................................., COM SEDE NA ................................., N.º 
............., ........................., NA CIDADE DE ......................., ESTADO DE ...................., INSCRITA NO CNPJ 
SOB O Nº ................................., INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB O Nº. ............................, NESTE ATO 
REPRESENTADA PELO SR. ..............................................., .................., ...................., PORTADOR DO RG. 
Nº ........................ – SSP/........ E DO CPF. Nº .........................., RESIDENTE E DOMICILIADO NA 
..................................., Nº .............., NA CIDADE DE .................................., NA QUALIDADE DE 
.........................., DE ORA EM DIANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE CONTRATADA , NOS 
TERMOS E CONDIÇÕES DAS CLÁUSULAS SEGUINTES, QUE AS PARTES ACEITAM E SE 
COMPROMETEM A CUMPRIR FIELMENTE ATÉ O FINAL DO PRESENTE: 
 
PRIMEIRA: DO OBJETO: 
 
1.1 -  É objeto deste contrato a contratação de empresa especializada para ministrar oficinas, para atender as 

necessidades do Departamento de Assistência Social do município. 
 

ITEM UN DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

1 Serviço 

OFICINA DE CIRCO:  As aulas de circo trazem benefícios para o desenvolvimento físico, 
emocional e criativo, pois aliam atividade física à arte. Os exercícios praticados desenvolvem a 
força, a flexibilidade, o equilíbrio, a agilidade e a coordenação motora. Também como toda forma 
de expressão artística, o circo estimula a criatividade e a sensibilidade. Ensina-se a superar medos, 
vencer desafios e transpor limites. Propicia a integração entre todos, pois parte dos exercícios é 
feita em grupo, de forma colaborativa. Traz aos praticantes alto grau de sociabilização e faz crescer 
um espírito de equipe.  
Carga horária: 06 horas semanais, 06 turmas de 30 participantes cada, total de 180 participantes.  
Prazo: 10 meses.  
SERVIÇO DE 06 A 15 ANOS – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI MENTO 
DE VÍNCULOS 
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2 Serviço 

 
OFICINA DE MÚSICA:   Tem como objetivo apresentar os conceitos musicais com uma 
abordagem lúdica, explorando o movimento, a dança, os sons do corpo, a voz, o improviso, 
abrangendo a base musical e os variados estilos e gêneros musicais da nossa cultura brasileira. Está 
provado que a música ajuda a desenvolver a expressão e a compreensão oral. É mais fácil para uma 
criança pronunciar palavras difíceis enquanto canta do que quando fala. Muitas terapias 
fonoaudiologias para crianças com problemas de gagueira se baseiam no canto. A música fomenta 
a criatividade e a imaginação, na medida em que permite a associação de experiências, sentimentos 
e ideias com novos sons e ritmos. A música também favorece a comunicação e sociabilidade por 
isso, é importante realizar a iniciação musical em grupos, e não de forma solitária. Desenvolve a 
sensibilidade auditiva e o ritmo, dois aprendizados essenciais para que o gosto pela música seja 
duradouro.  
Carga horária: 06 horas semanais, 06 turmas de 30 participantes cada, total de 180 participantes.  
Prazo: 10 meses.  
SERVIÇO DE 06 A 15 ANOS – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI MENTO 
DE VÍNCULOS 
 

 

3 Serviço 

OFICINA DE CAP OEIRA:   A capoeira estimula a criança física e psicologicamente. Além do 
corpo, a Capoeira também ajuda as crianças a exercitarem a mente. Ao estimular a percepção da 
criança, trabalha suas habilidades e capacidades de interpretação e organização das informações, as 
quais são muito importantes nessa fase em que a criança está em pleno processo de construção do 
conhecimento sobre si mesma e do mundo que a rodeia. As crianças aprendem a Capoeira 
brincando, a melhor maneira de manter uma criança em movimento constante. Nas suas 
brincadeiras a criança mantém contato com pessoas e coisas, armazenam na sua memória, estuda 
causas e efeitos, resolve problemas, constrói um vocabulário útil, aprende a controlar suas reações 
emocionais centralizadas em si mesmas e adapta suas condutas aos hábitos culturais do seu grupo 
social. Através dessas brincadeiras presentes no ensino da Capoeira para crianças, se favorece a 
coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos e 
educa as crianças na administração do tempo e espaço dentro de um movimento.  
Carga horária: 01 hora semanal, 01 turma de 30 participantes.  
Prazo: 10 meses. 
SERVIÇO DE 06 A 15 ANOS – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI MENTO 
DE VÍNCULOS 
 

 

4 Serviço 

 
PROJETO LÚDICO - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: Durante séculos, a arte de contar 
histórias foi cultivada por diversas comunidades ao redor do mundo, e ainda hoje nos fascinam os 
contos, fábulas, lendas e causos de todos os povos. Cada cultura desenvolveu um jeito diferente de 
contar suas histórias de viagens por lugares exóticos, recheadas de personagens instigantes que 
povoam nosso imaginário e nos dão asas para voar pelo mundo, como as grandes epopeias gregas, 
as trovas dos bardos na Península Ibérica, as histórias milenares que exercem grande influência na 
literatura africana moderna e as fábulas alemãs, francesas e chinesas. O contar e ouvir histórias 
remete a essa prática histórica da oralidade, proporcionando aos ouvintes uma oportunidade para 
desenvolver a imaginação, enriquecer o vocabulário e completar experiências. Na formação de 
uma criança, ouvir histórias é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um 
caminho infinito de descobertas e compreensão do mundo. O contador trabalha a linguagem oral 
abrindo caminhos para que aprendamos a falar, escrever, ler e pensar melhor.  
Carga horária: 20 horas semanais.  
Prazo: 10 meses.  
SERVIÇO DE 03 A 11 ANOS – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI MENTO 
DE VÍNCULOS 
 

 

5 Serviço 

 
AÇÃO JOVEM: Trabalho realizado em 4 eixos: - Educação, - Cidadania e Meio Ambiente, - 
Trabalho e Empreendedorismo, - Pluralidade Cultural, Esporte, Lazer e Saúde. Atividades lúdicas, 
esportivas, informativas e educativas. Visitas e passeios com os temas pertinentes.  
Carga horária: 06 horas mensais.   
Prazo: 10 meses. (25 participantes)  
SERVIÇO DE 15 A 17 ANOS – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI MENTO 
DE VÍNCULOS 
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6 Serviço 

 
CADUM – CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO: Inclusão e atualização de todo o 
Munícipio de Restinga – SP através de mutirão e visitas.  
Carga horária: 30 horas semanais. 
Prazo: 10 meses.  
 

 

7 Serviço 

 
OFICINA DE CORTE E COSTURA: Profissionalizar famílias carentes através de oficinas de 
corte e costura para trabalharem em casa ou na área de confecção, ajuda na renda familiar, 
melhorando as condições e qualidade de vida dessas famílias e dignificando-as. Informando 
também através de palestras sobre a economia solidária, sustentabilidade e respeito ao meio 
ambiente. Através da oficina de corte e costura, pessoas poderão ser preparadas para suprir a 
carência do mercado, permitindo melhorar a renda, as condições de vida e dignidade das famílias 
que serão atendidas.  
Carga horária: 08 horas mensais.  
Prazo: 10 meses (02 turmas de 15 participantes cada - 06 meses cada turma). 
 

 

8 Serviço 

 
OFICINA DE CULINÁRIA: A alimentação é requisito básico para a obtenção de saúde. A 
orientação nutricional deve capacitar o indivíduo ou grupo à seleção de alimentos em quantidade e 
qualidade adequadas para assegurar uma boa nutrição e os benefícios advindos desse 
comportamento, considerando a renda econômica e a disponibilidade local de alimentos.  Objetivo 
é oferecer ensinamentos culinários e de aproveitamento integral de alimentos, através da oficina de 
culinária. As famílias participantes são na maioria carentes de recursos financeiros, portanto torna-
se interessante o aproveitamento integral dos alimentos para alcançar uma boa qualidade na 
alimentação de seus filhos e evitar maiores gastos com a compra de alimentos. Destaca-se também 
a importância de ensinar às famílias modos diferentes de preparo e consumo de alimentos, de 
forma a contribuir para a diversificação de sabores e qualidade alimentar. Outro objetivo é orientar 
as famílias quanto à mudança e manutenção de bons hábitos alimentares.   
Carga horária: 82 horas.   
Prazo: 10 meses (04 turmas de 20 participantes cada - 03 meses cada turma). 
 

 

9 Serviço 

 
OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS: A proposta da oficina de artes plásticas tem como principal 
objetivo aprimorar o olhar crítico das crianças a partir de vivencias relacionadas à história da arte, 
história da humanidade e compreensão das expressões artísticas. A comunicação ocorre não apenas 
através da linguagem oral ou escrita, mais também através de imagens. As linguagens orais e a 
escrita, são bastante trabalhadas, já a linguagem visual que precede a escrita, é trabalhada de forma 
superficial. As imagens estão presentes em todos os lugares, estão repletas de significados e para 
conseguir uma boa leitura é necessário questioná-las. A História da arte se baseia em quebras e 
inovações de conceitos. O objetivo é dar oportunidade às crianças de experimentar algumas épocas 
marcantes nesse contexto, para que haja apropriação da arte através de práticas nos marcos 
históricos.  
Carga horária: 20 horas semanais.  
Prazo: 10 meses. (05 grupos do PAIF - 25 famílias cada). 
 

 

10 Serviço 

 
PALESTRAS DATAS COMEMORATIVAS:  
 
- Dia Internacional Da Mulher  
- Dia do Trabalhador  
- Dia das Mães  
- Dia Nacional da Pessoa Com Deficiência  
- Dia Internacional da Terceira Idade  
- Luta Contra a Violência a Mulher  
- Dia das Crianças  
- Confraternização de Natal  
 
PALESTRAS INFORMATIVAS MEIO AMBIENTE:  
 
- Educação Para o Consumo Sustentável  
- Educação Ambiental e Cidadania uma Construção Necessária  
- Sustentabilidade Ambiental  
- Melhorias para o Planeta, para o Município e para o Bairro  
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Carga horária: 36 horas. 3 horas cada palestra.  
Prazo: 10 meses. 
 

VALOR TOTAL  

  
1.2 - O Município de Restinga reserva-se o direito de adquirir quantidades inferiores às licitadas, se as suas 

necessidades assim o exigirem. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO:  A CONTRATANTE  designa neste ato, na qualidade de Gestor Operacional do 

Contrato a Representante do Setor de Educação, a Sra. Maria Angélica R. Luperi – RG n.º 18.071.652 
– Diretora Municipal de Assistência Social., para a avaliação e administração do objeto ora 
contratado, e pelo atestado de cumprimento da efetiva despesa e das obrigações inerentes a este 
instrumento. 

 
SEGUNDA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 
 
2.1- O valor total para a consecução do objeto deste contrato, é de R$___________________. 
 
2.1.1-  O valor especificado nesta cláusula, corresponde ao preço total das despesas de consecução do objeto 

desta licitação serão provenientes do ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO, à conta do elemento: 
02.06.03 – Fundo Municipal de Assistência Social – Funcional: 082440035.2008 – 3.3.90.39 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 146 e 02.06.03 – Fundo Municipal de Assistência 
Social – Funcional: 082440035.2008 – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 
Ficha 147. 

 
2.1.2-  O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal/fatura em até 30 (trinta) dias, de 

acordo com a entrega do produto e aceito pelo setor requisitante desta municipalidade. 
 
2.1.3-  Se houver atraso no pagamento por parte do Contratante após o prazo estipulado no item anterior, a 

mesma obriga-se a proceder a atualização monetária pelo índice do IPCA/IBGE, entre a data do 
inadimplemento e a do efetivo pagamento. 

 
TERCEIRA: DO REAJUSTE: 
 
3.1- Enquanto o contrato estiver em vigência, não haverá reajustamento de preços em hipótese alguma, 

mesmo que autorizado pelo Governo Federal, exceto se houver a criação de novos tributos ou 
encargos legais, ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contados, poderá ser revista, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato. 

 
3.2- Na hipótese prevista acima, a Contratada solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar o 

pedido, através de planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que 
comprove(m) a procedência do pedido. 

 
QUARTA: DO PRAZO DE INÍCIO 
 
4.1- O prazo para início das oficinas, será de 3 (três) dias após a Contratada tomar ciência da programação. 

Em local e horário indicado na Requisição expedida pelo Departamento de Assistência Social. 
 
QUINTA: DA VIGÊNCIA 
 
5.1-  A vigência do presente contrato será de 10 (dez) meses à partir da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. 
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SEXTA: DOS ENCARGOS: 
 
6.1- Fica certo e ajustado que todos os encargos relativos ao objeto deste contrato, quer fiscais, trabalhistas, 

previdenciários ou tributários, serão por conta única e exclusiva da CONTRATADA não cabendo ao 
CONTRATANTE quaisquer pagamentos desses encargos. 

 
SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 
 
7.1- Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, ao não 

cumprimento, por parte da empresa Contratada, das obrigações assumidas, ou a infringência de 
preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades: 

 
7.1.1- Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento realizado 

com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista no item 6.1.2, deste 
contrato. 

 
7.1.2- Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente ao(s) item(ns) constante 

da Ordem de Fornecimento, na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas. 
 
7.1.3- Rescisão do Contrato e suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de 

Restinga, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses, na hipótese 
de descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Fornecimento ou descumprimento parcial 
de mais de uma Ordem de Fornecimento. 

 
7.1.4-  Pela inexecução parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a 

Contratada as sanções previstas nos incisos I, II e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e multa 
de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos materiais não entregues. 

 
7.2-  As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da Contratada ou, se 

for o caso, cobrança administrativa ou judicialmente. 
 
7.3- As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua 

aplicação não exime a empresa Contratada do ato da reparação das eventuais perdas e danos que seu 
ato punível venha acarretar à Prefeitura Municipal de Restinga. 

 
7.4- Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela Contratada, este poderá sofrer 

quaisquer das penalidades adiante previstas: 
 
7.4.1- Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 

Restinga pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
7.4.2- Rescisão do contrato, nos termos da legislação vigente. 
 
7.5- À Contratada que não mantiver a proposta ou lance, faltar ou fraudar na execução das obrigações 

assumidas para execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura 
Municipal de Restinga pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

 
7.6-  As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 
 
7.7-  A CONTRATADA não incorrerá nas penalidades/multas, quando o atraso no fornecimento, for 

motivado por Força Maior. 
 
OITAVA: FORÇA MAIOR: 
 
8.1- Entende-se por motivo de Força Maior: Greve, "lock-out" ou outras perturbações industriais, atos de 

inimigo público, guerras, bloqueios, insurreições, levantes, epidemias, avalanches, terremotos, chuvas, 
tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, ou quaisquer outros acontecimentos 
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semelhantes dos acima relacionados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de 
qualquer parte interessada que, mesmo agindo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência e 
impossibilitem o fornecimento do produto. 

 
8.2- O termo "Força Maior" também deve incluir qualquer atraso causado por legislação ou 

regulamentação, que venha ocasionar atrasos à Contratada.  
 
8.3- O termo "Força Maior" não inclui greves na própria firma CONTRATADA. 
 
8.4- Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcial, por motivos de Força 

Maior, de cumprir os deveres e responsabilidades relativas ao seu trabalho, deverá comunicar 
imediatamente a existência desses motivos de Força Maior ao CONTRATANTE. Enquanto 
perdurarem os motivos de Força Maior, cessarão seus deveres e responsabilidades relativas à sua 
execução. 

 
8.5- O tempo especificado para o fornecimento do produto deverá ser estendido por igual período que seja 

necessário para compensar o tempo de interrupção causado pelo motivo de Força Maior. 
 
8.6- Qualquer dúvida com respeito a esta extensão de prazo será devidamente acertada por concordância 

mútua, entre o CONTRATANTE e CONTRATADA, visando encontrar a melhor solução para ambas 
as partes. 

 
8.7- Se o impedimento causado por motivo de Força Maior estender-se por prazo superior a 01 (um) mês , 

impossibilitando o cumprimento do Contrato, o CONTRATANTE poderá rescindi-lo, no todo ou em 
parte, mediante notificação por escrito à CONTRATADA. 

 
8.8- O comunicado sobre Força Maior será julgado ao recebimento deste referente à aceitação do fato 

como Força Maior ou não, mas o CONTRATANTE poderá contestar, em fase ulterior, a veracidade 
da ocorrência real. 

 
NONA: DA RESCISÃO: 
 
9.1-   A rescisão do presente instrumento se operará independentemente de notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, além da aplicação das sanções previstas no Edital e neste instrumento, desde 
que a CONTRATADA deixe de cumprir suas obrigações ora assumidas, e também nos seguintes 
casos:- 

 
9.1.a) -   O não fornecimento do produto ora contratado, sem prejuízo da penalidade referida na cláusula sétima 

deste instrumento; 
 
9.1.b) -   Fato superveniente que implique na manifestação, pelo poder público, de não atendimento de 

interesses públicos, em matéria de prioridade; 
 
9.1.c) -   A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
9.1.d) -   A dissolução da sociedade. 
 
9.1.e) -  Outros motivos previstos nos artigo 78 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
 
DÉCIMA: DO RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DO PRODUT O: 
 
10.1.   Os itens objeto deste contrato será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no artigo 

73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal 
n.º 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes. 

 
10.1.1.   Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação. 
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10.1.2.   Definitivamente, após a verificação de exame quantitativo e qualitativo; 
 
10.2.   Deverá ser entregue no local indicado na Solicitação/Requisição, acompanhado da fatura ou nota 

fiscal-fatura. 
 
10.3.   O prazo de entrega deverá ser o indicado na Solicitação/ Requisição expedida pelo Departamento de 

Compras do Município. 
 
10.4.   Se a qualidade dos produtos entregue não corresponder às especificações do edital, aquele será 

devolvido, aplicando-se as penalidades cabíveis. 
 
10.5.   Fica facultado ao Contratante, por ocasião da entrega, executar, com pessoal próprio ou por terceiros, 

teste de qualidade, que não sendo satisfatórios, ensejarão a devolução de todo o lote entregue, sem 
qualquer tipo de indenização, e a Contratada deverá substituí-lo por outro, sem qualquer custo, que 
também estará sujeito os mesmos testes. 

 
10.6.  A substituição do(s) produto(s) ou a sua complementação não eximem a Contratada da aplicação de 

penalidade por descumprimento da obrigação, prevista neste certame e no instrumento contratual. 
 
DÉCIMA PRIMEIRA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
11.1-  Será o CONTRATANTE responsável pelo seguinte:- 
 
11.1.1-  Conferir e certificar a qualidade dos mesmos. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
12.1- São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite: 
 
12.1.1- Comparecer, sempre que solicitada, à Sede do Contratante, em horário por esta estabelecida, a fim de 

receber e fornecer informações, instruções e acertar providências, incidindo a CONTRATADA, no 
caso de não atendimento desta exigência, na multa estipulada neste contrato. 

 
12.1.2- Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar o CONTRATANTE ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato; bem como os relativos à omissão pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais 
inerentes a este instrumento; 

 
12.1.3- Fornecer os itens que forem licitados e responsabilizar-se pela qualidade. 
 
12.1.4-  Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à 

execução do presente contrato; 
 
12.1.5- Cumprir todas as especificações previstas no Edital de Pregão Presencial nº 004/2015 que deu origem 

ao presente instrumento. 
 
DÉCIMA TERCEIRA: DA MULTA: 
 
13.1- Fica estipulada uma multa contratual de 20% (vinte por cento) do valor do presente contrato à parte 

que infringi-lo em qualquer de suas cláusulas, em favor da parte inocente ou prejudicada. 
 
DÉCIMA QUARTA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
14.1.  A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se 

fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o artigo 
65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
DÉCIMA QUINTA: DO FORO: 
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15.1- Fica eleito o Foro de Franca-SP, para dirimir qualquer dúvida ou litígio, oriundo da execução deste 

instrumento, com renúncia expressa pelas partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
16.1- Aplica-se a este contrato as normas contidas na Lei nº 8.666/93 e aos casos omissos, aplicam-se as 

disposições do Código Civil e do Direito Administrativo. 
 
16.2- O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
 
16.3-  Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas 

decorrentes da formalização deste instrumento e da execução de seu objeto. 
 
16.4-  Fica a CONTRATADA  proibida de ter em seu quadro de funcionários, trabalhadores menores de 16 

(dezesseis) anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos de idade, bem 
como a contratação e/ou manutenção de trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos no desempenho 
de atividades noturnas, insalubres, perigosas ou penosas, nos termos da legislação em vigor. 

 
16.5-  Fica fazendo parte integrante deste instrumento o Edital Completo do Pregão Presencial nº 004/2015, 

adjudicado em ../../2015 e homologado em .../.../2015. 
 
 E, por se acharem assim as partes contratantes, justas e acordadas, assinam o presente instrumento em 

04 (quatro) vias de igual teor e para um só fim, na presença das testemunhas abaixo, para todos os 
efeitos legais. 

 
 

=PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA,   DE 2015= 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
JUVÊNCIO FERREIRA MENEZES FILHO   

-Prefeito Municipal Interino- 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXX  

-XXXXXXXXXXXX- 
CONTRATADA 

 
 

T E S T E M U N H A S: 
 
 
 
 
1ª)- ______________________________________ 

 
 
 

2ª)- ______________________________________ 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 
DADOS DO FORNECEDOR 

 
 
Razão Social: 
 
 
CNPJ:    
  

Inscrição Municipal: 
 

Inscrição Estadual: 
 

CEP: 
 

Endereço: 
 
 
Bairro: 
 

Município: 
 

UF: 
 

DDD: 
 

Telefone: 
 

Fax: 
 

Endereço Eletrônico: 
 
Responsável pela Assinatura do Contrato (se sócio nos termos do contrato social) ou seu Representante Legal 
através de Procuração Pública ou Particular: 
 
Nome: 
 
RG nº: 
 

CPF nº 

Estado Civil: 
 
Endereço Residencial Completo: 
Rua/Av. 
Bairro: 
Cidade: 
CEP: 
Assinale a qualificação acima: 
 
(  ) sócio - descrever o cargo/função:_____________________________________________ 
 
( ) representante legal: 
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ANEXO VIII - MINUTA DO TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFI CAÇÃO (*) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2015 
 
 
 
 
MUNICÍPIO DE RESTINGA-SP 
Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 
Contrato Administrativo n° 
Pregão Presencial nº 004/2015 
Processo Administrativo nº 005/2015 
Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar oficinas, para atender as necessidades do 
Departamento de Assistência Social do município, conforme Anexo I do Edital 
Contratante: Município de Restinga 
Contratada: ... 
 
 
 
 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do 
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-
nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento 
final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais. 
 
 

Prefeitura Municipal de Restinga, ...... de 2015. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Contratante: Município de Restinga 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Contratada: 
 
 
 
 
(*) não será necessário o preenchimento, somente para conhecimento, pois a licitante vencedora assinará 
juntamente com o contrato. 
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(se a empresa não existir papel timbrado, segue os descritos abaixo, se existir apagar os dados solicitados da empresa) 
Razão Social: ..................................... 
Endereço: ........................................ 
Cidade: .......................................... Estado: ...................... CEP: ..................... 
Telefone: ....................................... Fax: ............................ 
CNPJ nº ......................................... Inscrição Estadual: .......................... 
E-mail: ........................................................... 
 

 
ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE MICRO OU EMPRESA DE PEQUEN O PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 
PROCESSO N.º 005/2015 

 
 
 
A empresa..................., pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº .........................., inscrição 
estadual nº ..........................., com sede ....... (Endereço completo), no Município de............................., 
representada pelo seu representante legal e pelo ............. (Contador ou técnico contábil) ........... (Qualificação), 
infra assinados, e atendendo as formalidades constantes do Edital Completo do Pregão Presencial nº 004/2015, 
da Prefeitura Municipal de Restinga, Estado de São Paulo, DECLARAM , que a empresa acima citada, e sob as 
penas da lei, que: 
 
a) enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, 
artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/14; 
 
c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 3º, § 4º, incisos I a X, da 
mesma da Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/14. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 

(local), ...... de ..................de 2015. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Nome completo e assinatura do responsável  

legal da empresa 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Nome completo e assinatura do contador ou  

técnico contábil e nº do CRC 
 
 
 
 
 
A declaração citada no subitem anterior deverá conter o número de inscrição do profissional no Conselho 
Regional de Contabilidade – CRC e a assinatura do mesmo. 


