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Anexo I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2020 
Processo Administrativo n.° 4759/2020 

 
1. DO OBJETO 
Registro de Preços para aquisição de brinquedos e equipamentos de lazer para a 

Secretaria de Eduação através do Convênio 29812, de acordo com as especificações 
técnicas constantes do Anexo I do Edital: 
 

LOTE PRODUTO UND QTD VLR UNIT VLR TOTAL 

1 

GIRA CADEIRINHA DE 6 LUGARES - GIRA 
CADEIRINHA -  Gira – Gira Cadeirinha de 6 lugares - 
Descrição: Base confeccionada em ferro redondo 
de ½ polegada, com 1,20 de diâmetro, travada com 
ferro redondo de ½ polegada. Eixo superior 
trefilado de 30mm com 02 rolamentos, tubo 7/8, 
piso em chapa quina frio 18, com 1,00 de diâmetro, 
assento e encosto em chapa quina frio 18 e ferro 
redondo de 3/8, tubo de 3 polegadas, feito na 
chapa 13, com tratamento antiferruginoso. Pintura 
eletrostática a pó epóxi em forno de alta 
temperatura. Laudo técnico: de ensaio de 
resistência à corrosão da pintura em câmara de 
névoa salina, emitido por laboratório acreditado 
pelo CGCREINMETRO para realização desse ensaio 
- Relatório de Ensaio de Tração emitido por 
laboratório credenciado pelo INMETRO, referentes 
às soldas utilizadas na fabricação dos materiais, 
emitido em nome da fabricante, onde deverá ficar 
comprovado que as amostras utilizadas para a 
realização de relatório apresentaram ruptura após 
receber uma carga mínima de 3.800 kgf. 

UN 4 R$ 1.440,40 R$ 5.761,60 

2 

BALANÇO INFANTIL - BALANÇO DE CORRENTE 4 
LUGARES - BALANÇO INFANTIL - Balanço de 
Corrente 4 lugares - Balanço Americano. Medindo 
2,40MT de altura x 4,00m comprimento, 
confeccionado em tubo 2 de polegadas, chapa de 
2,25 mm, com apoio no meio, corrente de 4,5 mm 
galvanizadas. Acentos (cadeirinhas) com proteção 
laterais e traseiras, feitas com metalão 40 x 20 na 
chapa 18, com tratamento antiferruginoso e 
pintura eletrostática em pó epóxi, em forno de alta 
temperatura. Laudo técnico: de ensaio de 
resistência à corrosão da pintura em câmara de 
névoa salina, emitido por laboratório acreditado 
pelo CGCREINMETRO para realização desse ensaio 
- Relatório de Ensaio de Tração emitido por 

UN 4 R$ 1.900,00 R$ 7.600,00 
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laboratório credenciado pelo INMETRO, referentes 
às soldas utilizadas na fabricação dos materiais, 
emitido em nome da fabricante, onde deverá ficar 
comprovado que as amostras utilizadas para a 
realização do Relatório, apresentaram ruptura após 
receber uma carga mínima de 3.800 kgf. 

      

3 

ESCORREGADOR - ESCORREGADOR – Escorregador 
de Ferro 3,00mts-Descrição: Confeccionado com 
chapa de aço quina frio, espessura 1,20 com 
proteção do escorregador com ferro maciço 3/8, 
escadas de metalão 20 x 40 com tratamento 
antiferruginoso. Duas hastes feito em tubo 7/8 
chapa 1,20 e duas escoras feito em tubo 7/8 chapa 
1,20. Pintura eletrostática em pó epóxi em forno de 
alta temperatura. Com uma escada medindo 
2,00mt com sete degraus. Laudo técnico: de ensaio 
de resistência à corrosão da pintura em câmara de 
névoa salina, emitido por laboratório acreditado 
pelo CGCREINMETRO para realização desse ensaio 
- Relatório de Ensaio de Tração emitido por 
laboratório credenciado pelo INMETRO, referentes 
às soldas utilizadas na fabricação dos materiais, 
emitido em nome da fabricante, onde deverá ficar 
comprovado que as amostras utilizadas para a 
realização do Relatório, apresentaram ruptura após 
receber uma carga mínima de 3.800 kgf. 

UN 6 R$ 1.698,84 R$ 10.193,04 

4 

GANGORRA TIPO CAVALINHO - GANGORRA – 
Gangorra Cavalinho - Descrição: O cavalinho possui 
pegadores confortáveis, assentos largos e estáveis. 
O assento baixo foi projetado para facilitar a 
montaria da criança. Desenvolvido pelo sistema de 
rotomoldagem, Medindo 84,0 cm de comprimento 
26,0 x cm de largura x 50,0 cm de altura. 

UN 20 R$ 533,00 R$ 10.660,00 

5 

GANGORRA COM MANOPLAS - GANGORRA – 
Gangorra Com Manoplas - Descrição: 
Confeccionada em plástico super resistente e 
colorido, modelo para 2 crianças, com suporte para 
os pés e pegadores confortáveis, medindo 106 x 
39,5 x 49cm. Conformidade junto ao INMETRO, 
conforme Portaria do mesmo órgão nº 108 de 13 
de junho de 2005 e portaria nº 321 de 29 de 
outubro de 2009. 

UN 6 R$ 154,00 R$ 924,00 

6 

BANCO LÁPIS DE PLÁSTICO - Bancos de Plástico – 
Banco Lápis de Plástico - Descrição: Confeccionado 
em metalão 20x40 chapa 18, c/ trava de tubo 5/8 
chapas 18 travessas em metalão 20 x 20. Medidas 
da estrutura do banco: 1,20 comp. X 0,42 larg. X 
0,82 altura, pintura eletrostática a pó epóxi em 
forno de alta temperatura e sapatas em 
polipropileno. Assento sendo 6 lápis colorido 
confeccionados em plástico rotomoldado de alta 
resistência medindo 1,61 comp. x 0,09 larg. X 0,05 

UN 20 R$ 860,00 R$ 17.200,00 
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altura, sendo 4 lápis para o assento e 2 lápis para o 
encosto. Laudo técnico: de ensaio de resistência à 
corrosão da pintura em câmara de névoa salina, 
emitido por laboratório acreditado pelo 
CGCREINMETRO para realização desse ensaio - 
Relatório de Ensaio de Tração emitido por 
laboratório credenciado pelo INMETRO, referentes 
às soldas utilizadas na fabricação dos materiais, 
emitido em nome da fabricante, onde deverá ficar 
comprovado que as amostras utilizadas para a 
realização do Relatório, apresentaram ruptura após 
receber uma carga mínima de 3.800 kgf. 

7 

PISCINA DE BOLINHA 2M X 2M - Piscinas de 
Bolinhas - Descrição: Estrutura em metalão 20x20 
com pintura eletrostática a pó epóxi, placas laterais 
em compensado 18mm revestido com espuma de 
alta densidade e bagum de várias cores vivas. 
Piscina medindo 2,00 x 2,00 x 1,95 (parte mais alta) 
Altura para entrada ideal para crianças de todos os 
tamanhos, dispensando uso de degrau, rede de 
proteção em poliéster branca, cobertura com toldo 
colorido, confeccionado em napa plastificada 
impermeável e ultra resistente colorida. 

UN 6 R$ 1.627,60 R$ 9.765,60 

8 

BRINQUEDOTECA COMPOSTA POR 17 ITENS SENDO 
- Brinquedoteca - Descrição: Brinquedoteca 
composta por 17 itens sendo: 01 Conjunto de Mesa 
0,80 x 0,80cm c/ 4 cadeirinhas para pré-escola c/ 
estrutura preta e fórmica colorida, 01 Cantinho da 
Leitura (sem livros), 01 Teatro de Fantoches 0,80 x 
0,70cm, 01 Estante colorida c/ 4 prateleiras, 01 
Tapete Numerais em EVA c/ 10 peças, 01 Conjunto 
de Fantoche Família branca c/ 7 peças, 01 Loto 
Leitura em MDF, 01 Numeral e Quantidade, Ábaco 
de 5 colunas, 01 Memória Alfabetização, 01 
Dominó Divisão Silábica, Pequeno Arquiteto c/ 120 
peças, 01 Jogo de Dama em sacola plástica, 01 Jogo 
de Trilha em sacola plástica, 01 Jogo de Xadrez em 
sacola plástica e 02 Quebra - Cabeça Casal em MDF. 

UN 4 R$ 1.974,31 R$ 7.897,24 

VALOR TOTAL : R$ 70.001,48 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1. Justifica-se a aquisição para dotas as unidades educacionais CMEI Michelle 

Maria Canejo e Escola Municipal Ariano Suassuna com brinquedos e equipamentos 
os quais irão aparelhá-las na pratica de lazer e brincadeiras, proporcionando 

condições para desenvolver as suas atividades recreativas almejando resultados mais 
efetivos. 
 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
 
3.1. De acordo com o disposto no parágrafo único, do art. 1⁰, da Lei 10.520, de 2002, 
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os itens relacionados no presente Termo de Referência consideram-se bens comuns, 
pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser definidos objetivamente pelo 

edital e por especificações usuais no mercado. 
 
4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

 
4.1. O prazo de entrega dos bens é de 20 dias a partir da solicitação da Secretaria de 

Educação, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho. 
 
4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta. 

 
4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às 
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 
4.3.1. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados 

do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material 
e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
 

4.4. Na hipótese  de a verificação  a que se refere o subitem anterior não ser  procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

 
4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
5. O CONTRATADO deverá manter atualizado seus dados cadastrais. 

 
6. DO LOCAL DE ENTREGA: Os locais para entrega dos bens sera aquele indicado 
pela Secretaria de Educação. Entretanto, pode ocorrer mudança de endereço na 

estrutura dos locais, situação em que far-se-á a respectiva adequação da prestação 
dos serviços a ser realizada, respeitando o valor porventura ajustado para a atividade 

conforme descrição do Termo de Referência. 
 
7. DA SUBCONTRATAÇÃO: Não será admitida a subcontratação do objeto contratual 

por acrescer os custos de Administração e Fiscalização do contrato, bem como, 
proporcionar a ampla concorrência, permitindo que pequenas empresas e 

microempresas possam concorrer ao certame licitatório pela íntegra do objeto. 
 
8. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: Os serviços prestados serão gerenciados e 
fiscalizados por representantes do CONTRATANTE, por meio de servidor devidamente 
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capacitado, que poderá exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, esclarecimentos, 
demonstrações e documentos que comprovem a regularidade do contrato. 

 
9. A administração indicará servidores (fiscal e suplente), por meio de portaria 

devidamente publicada, para acompanhar o presente objeto deste contrato. 

 
10. DO CUSTO ESTIMADO: O valor estimado da despesa decorrente aquisição de 
destes objetos é de R$ 70.001,48 (setenta e sete mil reais). 

 
11. O transporte dos objetos deverá ser realizado pela CONTRATADA e entregue 

conforme solicitação da Secretaria de Educação. 
 

12. DO PRAZO DE ENTREGA: 20 dias a partir da solicitação da Secretaria de Educação. 
 
13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A licitante deverá apresentar atestado de capacidade 

técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 
experiência anterior na prestação do serviço objeto deste Termo de Referência. 

 
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
14.1. Indicar por escrito e antes do início das atividades, preposto, aceito pelo 
CONTRATANTE, duranteo período de vigência do Contrato, para representá-la 

administrativamente sempre que necessário, indi-cando-se o seu nome, telefone e e-
mail, a quem o fiscal do contrato deverá se reportar para resolução dependências; 
 

14.2. Comunicar previamente ao CONTRATANTE sobre problemas que possam 
ocasionar alterações de horário de entrega dos objetos.  

 
14.3. Orientar os profissionais sob sua responsabilidade sobre o teor do contrato 

firmado de forma a ga-rantir sua fiel execução; 

 

14.4. Apresentar a documentação enviada para “Atesto” da Nota Fiscal de 
Serviços, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista atualizada e Certidão de 
regularidade junto ao INSS e ao FGTS e fisco federal, estadual e municipal do 

domicílio da sede. 
 
14.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação sem 
prévia anuência do CONTRATANTE.  
 
14.6. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com os 
compromissos assumidos, todas as condições de habilitação exigidas durante o 
procedimento licitatório.  

 
14.7. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos causados a 
CONTRATADA ou a terceiros. 
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15. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: além das obrigações legais, o CONTRATANTE 
obriga-se ainda, a: 

 
15.1. Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus 
aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, 

no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura; 

 
15.2. Fornecer à CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do 
contrato até o prazo máximo de 10 (dez) dias após sua assinatura; 

 
15.3. Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na exe-cução do Contrato, para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias; 
 

15.4. Realizar o pagamento pela execução do contrato; 
 
16. DO PAGAMENTO: 

 
16.1. O pagamento devido à empresa CONTRATADA será efetuado através de crédito 

em conta corrente, no prazo de até 30 dias uteis, contados a partir da apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura e após a declaração pelo CONTRATANTE do recebimento 
definitivo dos serviços prestados. 

 
16.2. Havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada a data 
da apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por 

parte da CONTRATADA. 
 

16.3. Como condição para início da contagem de prazo para pagamento e sua 
efetivação, as Notas Fiscais deverão ser acompanhadas obrigatoriamente de: 
Certidões Negativas de Débito: 

 
 

16.3.1. de Tributos Contribuições Federais; 
16.3.2. de Tributos Contribuições Estaduais; 
16.3.3. de Tributos Contribuições Municipais; 

16.3.4. de Regularidade do FGTS (CRF); 
16.3.5. do INSS (CND); 
16.3.6. Trabalhistas (CNDT). 

 
 

___________________________________________ 

RENATO DA SILVA SANTOS 

Secretário Municipal de Fazenda, Tributação e  
                                            Gestão estratégica 
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ANEXO II 
PREGÃO ELETRÕNICO SRP Nº 46/2020 

PROCESSO Nº 4759/2020 

MODELO DE PROPOSTA 

CNPJ: 

Endereço: 

Cidade                                                          / Estado: 

Fone:                                                            / E-mail: 

À Equipe de Pregão: 

Edital do Pregão eletrônico SRP Nº. 46/2020 

Senhor Pregoeiro, nossa proposta para cumprir o Objeto desta licitação nos termos 

estabelecidos no Edital e seus anexos é a seguinte: 

 

LOTE PRODUTO UND QTD VLR UNIT VLR TOTAL 

1 

GIRA CADEIRINHA DE 6 LUGARES - GIRA 
CADEIRINHA -  Gira – Gira Cadeirinha de 6 lugares - 
Descrição: Base confeccionada em ferro redondo 
de ½ polegada, com 1,20 de diâmetro, travada com 
ferro redondo de ½ polegada. Eixo superior 
trefilado de 30mm com 02 rolamentos, tubo 7/8, 
piso em chapa quina frio 18, com 1,00 de diâmetro, 
assento e encosto em chapa quina frio 18 e ferro 
redondo de 3/8, tubo de 3 polegadas, feito na 
chapa 13, com tratamento antiferruginoso. Pintura 
eletrostática a pó epóxi em forno de alta 
temperatura. Laudo técnico: de ensaio de 
resistência à corrosão da pintura em câmara de 
névoa salina, emitido por laboratório acreditado 
pelo CGCREINMETRO para realização desse ensaio 
- Relatório de Ensaio de Tração emitido por 
laboratório credenciado pelo INMETRO, referentes 
às soldas utilizadas na fabricação dos materiais, 
emitido em nome da fabricante, onde deverá ficar 
comprovado que as amostras utilizadas para a 
realização de relatório apresentaram ruptura após 
receber uma carga mínima de 3.800 kgf. 
 

UN 4 R$  R$  

2 

BALANÇO INFANTIL - BALANÇO DE CORRENTE 4 
LUGARES - BALANÇO INFANTIL - Balanço de 
Corrente 4 lugares - Balanço Americano. Medindo 
2,40MT de altura x 4,00m comprimento, 
confeccionado em tubo 2 de polegadas, chapa de 
2,25 mm, com apoio no meio, corrente de 4,5 mm 
galvanizadas. Acentos (cadeirinhas) com proteção 
laterais e traseiras, feitas com metalão 40 x 20 na 
chapa 18, com tratamento antiferruginoso e 
pintura eletrostática em pó epóxi, em forno de alta 
temperatura. Laudo técnico: de ensaio de 
resistência à corrosão da pintura em câmara de 

UN 4 R$ R$  
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névoa salina, emitido por laboratório acreditado 
pelo CGCREINMETRO para realização desse ensaio 
- Relatório de Ensaio de Tração emitido por 
laboratório credenciado pelo INMETRO, referentes 
às soldas utilizadas na fabricação dos materiais, 
emitido em nome da fabricante, onde deverá ficar 
comprovado que as amostras utilizadas para a 
realização do Relatório, apresentaram ruptura após 
receber uma carga mínima de 3.800 kgf. 

      

3 

ESCORREGADOR - ESCORREGADOR – Escorregador 
de Ferro 3,00mts-Descrição: Confeccionado com 
chapa de aço quina frio, espessura 1,20 com 
proteção do escorregador com ferro maciço 3/8, 
escadas de metalão 20 x 40 com tratamento 
antiferruginoso. Duas hastes feito em tubo 7/8 
chapa 1,20 e duas escoras feito em tubo 7/8 chapa 
1,20. Pintura eletrostática em pó epóxi em forno de 
alta temperatura. Com uma escada medindo 
2,00mt com sete degraus. Laudo técnico: de ensaio 
de resistência à corrosão da pintura em câmara de 
névoa salina, emitido por laboratório acreditado 
pelo CGCREINMETRO para realização desse ensaio 
- Relatório de Ensaio de Tração emitido por 
laboratório credenciado pelo INMETRO, referentes 
às soldas utilizadas na fabricação dos materiais, 
emitido em nome da fabricante, onde deverá ficar 
comprovado que as amostras utilizadas para a 
realização do Relatório, apresentaram ruptura após 
receber uma carga mínima de 3.800 kgf. 
 

UN 6 R$  R$  

4 

GANGORRA TIPO CAVALINHO - GANGORRA – 
Gangorra Cavalinho - Descrição: O cavalinho possui 
pegadores confortáveis, assentos largos e estáveis. 
O assento baixo foi projetado para facilitar a 
montaria da criança. Desenvolvido pelo sistema de 
rotomoldagem, Medindo 84,0 cm de comprimento 
26,0 x cm de largura x 50,0 cm de altura. 
 

UN 20 R$  R$  

5 

GANGORRA COM MANOPLAS - GANGORRA – 
Gangorra Com Manoplas - Descrição: 
Confeccionada em plástico super resistente e 
colorido, modelo para 2 crianças, com suporte para 
os pés e pegadores confortáveis, medindo 106 x 
39,5 x 49cm. Conformidade junto ao INMETRO, 
conforme Portaria do mesmo órgão nº 108 de 13 
de junho de 2005 e portaria nº 321 de 29 de 
outubro de 2009. 
 

UN 6 R$  R$  

6 

BANCO LÁPIS DE PLÁSTICO - Bancos de Plástico – 
Banco Lápis de Plástico - Descrição: Confeccionado 
em metalão 20x40 chapa 18, c/ trava de tubo 5/8 
chapas 18 travessas em metalão 20 x 20. Medidas 

UN 20 R$  R$  
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da estrutura do banco: 1,20 comp. X 0,42 larg. X 
0,82 altura, pintura eletrostática a pó epóxi em 
forno de alta temperatura e sapatas em 
polipropileno. Assento sendo 6 lápis colorido 
confeccionados em plástico rotomoldado de alta 
resistência medindo 1,61 comp. x 0,09 larg. X 0,05 
altura, sendo 4 lápis para o assento e 2 lápis para o 
encosto. Laudo técnico: de ensaio de resistência à 
corrosão da pintura em câmara de névoa salina, 
emitido por laboratório acreditado pelo 
CGCREINMETRO para realização desse ensaio - 
Relatório de Ensaio de Tração emitido por 
laboratório credenciado pelo INMETRO, referentes 
às soldas utilizadas na fabricação dos materiais, 
emitido em nome da fabricante, onde deverá ficar 
comprovado que as amostras utilizadas para a 
realização do Relatório, apresentaram ruptura após 
receber uma carga mínima de 3.800 kgf. 
 

7 

PISCINA DE BOLINHA 2M X 2M - Piscinas de 
Bolinhas - Descrição: Estrutura em metalão 20x20 
com pintura eletrostática a pó epóxi, placas laterais 
em compensado 18mm revestido com espuma de 
alta densidade e bagum de várias cores vivas. 
Piscina medindo 2,00 x 2,00 x 1,95 (parte mais alta) 
Altura para entrada ideal para crianças de todos os 
tamanhos, dispensando uso de degrau, rede de 
proteção em poliéster branca, cobertura com toldo 
colorido, confeccionado em napa plastificada 
impermeável e ultra resistente colorida. 
 

UN 6 R$  R$ 

8 

BRINQUEDOTECA COMPOSTA POR 17 ITENS SENDO 
- Brinquedoteca - Descrição: Brinquedoteca 
composta por 17 itens sendo: 01 Conjunto de Mesa 
0,80 x 0,80cm c/ 4 cadeirinhas para pré-escola c/ 
estrutura preta e fórmica colorida, 01 Cantinho da 
Leitura (sem livros), 01 Teatro de Fantoches 0,80 x 
0,70cm, 01 Estante colorida c/ 4 prateleiras, 01 
Tapete Numerais em EVA c/ 10 peças, 01 Conjunto 
de Fantoche Família branca c/ 7 peças, 01 Loto 
Leitura em MDF, 01 Numeral e Quantidade, Ábaco 
de 5 colunas, 01 Memória Alfabetização, 01 
Dominó Divisão Silábica, Pequeno Arquiteto c/ 120 
peças, 01 Jogo de Dama em sacola plástica, 01 Jogo 
de Trilha em sacola plástica, 01 Jogo de Xadrez em 
sacola plástica e 02 Quebra - Cabeça Casal em MDF. 
 

UN 4 R$  R$  

VALOR TOTAL : R$  

 

 

Declaramos que nos valores acima registrados estão incluídas todas as despesas incidentes 

sobre o objeto ofertado, tais como fretes, impostos, taxas, contribuições e demais encargos 
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relacionados no instrumento convocatório. Declaramos ainda que, concordamos com todos 

os termos do Edital do Pregão Eletrônico SRP n° 46/2020– e seus Anexos. 

 

 

 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.          

               

Sidrolândia-MS, ___ de _________ de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       __________________________________________________ 

                                   NOME: 

                                   RG:_______________/SSP/____ /CPF:__________________ 

                                   Cargo na Empresa: __________________________________ 

                                                 

                                    Carimbo do CNPJ___________________________________ 
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ANEXO III DO PREGÃO – MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 46/2020 

PROCESSO n° 4759/2020 

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

Por meio do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________________________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade n.º _______________________ e CPF n.º . 

_____________________________, a participar da licitação instaurada pela Secretaria de 

Educação, na modalidade de Pregão Eletrônico SRP, sob o n.º 46/2020, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da 

empresa 

________________________________________________________________________________, CNPJ 

nº _______________/000__ - _____, bem como formular propostas e praticar todos os demais 

atos inerentes ao certame. 

 

Licitante com sede no município de ______________________/MS. 

  

Licitante com sede fora do município de __________________/MS. 

 

_________________________________, _____________ de _______________________ de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ____________________________________ 

                                     Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

 

 

 

 

                                        _____________________________________ 

                                             Nome do dirigente da empresa 

 

(OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ VIR FORA DOS ENVELOPES E A LICITANTE DEVERÁ 

MARCAR SE A EMPRESA POSSUI SEDE OU NÃO NO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA-MS) 
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ANEXO IV DO PREGÃO – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 

 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 46/2020 

 PROCESSO Nº 759/2020 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

A empresa ______________________________________________________________, CNPJ n.º 

______________________________, declara à prefeitura de Sidrolândia-MS, para fins de 

participação no procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Eletrônico SRP n° 

46/2020, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, 

inciso VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil 

e penal.  

 

Local, ______ de ____________________ de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

 

(OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ VIR FORA DOS ENVELOPES) 
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ANEXO V  

DO PREGÃO – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. 

XXXIII, DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO 

 

 

PREGÃO LETRÔNICO SRP Nº 46/2020 

PROCESSO Nº 4759/2020 

 

 

 

 

 

 Declaramos junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, referente ao 

edital do Pregão Eletrônico SRP n.º 46/2020, que não possuímos em nosso quadro de 

pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 

nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 

 

 

 

Local, __________ de ____________________ de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: EMITIR EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A LICITANTE. 



14 

G
a

PÁGINA: 

ASS: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31 

 

ANEXO VI 

DO PREGÃO – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 46/2020 

PROCESSO Nº 4759/2020 

 

 

  Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que 

impeça a nossa empresa de participar de licitações públicas, e compromete-se 

informar a qualquer tempo, sob as penas da Lei, a existência de fatos 

supervenientes impeditivos da sua habilitação, na forma determinada no § 2º, 

do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 
  ____________________-MS, ____/_________________/______ 

 
 
 

______________________________________________________ 

                                     Assinatura do representante legal da empresa 

 

 
 
 

 
NOME: ____________________________________________ 

 

 
 

___________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
 
 

 
___________________________________________________ 

Nº DO CNPJ/MF DA EMPRESA 
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ANEXO VII DO PREGÃO -  DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 46/2020 

PROCESSO Nº 4759/2020 
 

 
____________________________________________(razão social), pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº __________________________________(informar o 
numero do CNPJ), com sede à __________________________________________________, N° 

____, Municipio ______________________-____ (endereço), por intermédio de seu (a) 
representante legal Sr(a) _____________________________________________ (nome), 
inscrito(a) no CPF sob o nº ____________________________(informar) e no RG nº 

________________________(informar), declara para os devidos fins e sob as penas da lei, 
em referência ao Edital de Pregão Eletrônico nº 46/2020 (informar), que a proposta 
apresentada foi elaborada de maneira independente pela licitante e o conteúdo da 

proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação. 

 
Declara ainda que a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida 
ou influenciada por qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação. 

 
Da mesma forma, declara que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, 

influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, 
quanto a participar ou não da mesma. 
 

Por fim, declara estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detêm plenos poderes e informações para firmá-la, se responsabilizando pela 
execução do objeto no prazo do edital e que os preços se referem a preços usuais de 

mercado. 
 

_______________________________________(município) - (UF), (dia) de (mês) de (ano). 
 
 

 
 

 
 
                                    _________________________ 

                                              (razão social) 
                                    CNPJ:__________________ 
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ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 46/2020-SRP 

PROCESSO Nº 4759/2020 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2020 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE 

LAZER PARA A SECRETARIA DE EDUAÇÃO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 29812, DE 

ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO ANEXO I DO 
EDITAL. 
 

Aos ____ dias do mês de __________ do ano de dois mil e vinte, O MUNICIPIO DE 

SIDROLÂNDIA-MS, com sede na RUA São Paulo, Nº 964, Bairro: Centro, CEP: 79.170-000, 

CNPJ nº 03.501.574/0001-31, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. 

Marcelo de Araújo Ascoli, portador(a) da Carteira de Identidade RG n.º 000406049 SSP/MS 

e CPF n.º 519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 181, Centro, 

SIDROLÂNDIA-MS - MS, doravante denominada Contratante, no uso de suas atribuições 

legais, resolve, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Decretos nº 

7.892/2013 e nº 3.555/2000, em face da Licitação Pregão Eletrônico nº 46/2020, 

modalidade pregão, forma presencial – SRP, registrar os preços da empresa segundo as 

seguintes cláusulas e condições:  
 

1.DO OBJETO: 

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de brinquedos e 

equipamentos de lazer para a Secretaria de Eduação através do Convênio 29812, de acordo 

com as especificações técnicas constantes do Anexo I do Edital, os quais passam a fazer 

parte do presente processo licitatório. 

 

1.2. As quantidades constantes do Termo de Referência (Anexo I) são estimativas de 

consumo, não se obrigando a Administração à aquisição total. 
 

2. DA EMPRESA REGISTRADA: 

2.1 Empresa Adjudicatária: __________, CNPJ nº __________, com sede no __________, 

telefone nº ________, fax nº ________, representada por seu __________, Senhor __________, 

RG nº __________, CPF nº __________. 

 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

3.1 O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria de Educação por 

intermédio do Sr. __________________________, CPF N: _______________________. 
 

 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
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4.1 O preço, as quantidades e as especificações do fornecimento registrado nesta ata 

constam da proposta da empresa adjudicatária, que é parte integrante desta ata, sendo o 

valor global de R$ _______________ (_____). 

 

Item Especificação  Unidade Valor Unitário Valor Total 

     

 

5. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DO PEDIDO DE ENTREGA DOS 

MATERIAIS: 

5.1.Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do 

fornecimento imediato, a Secretaria de Educação convocará a empresa cujo preço foi 

registrado. 

 

5.2 A Secretaria de Educação fará a solicitação para a entrega do objeto mediante emissão 

de pedido de entrega, cujo conteúdo deverá estar de acordo com as especificações 

constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 46/2020. 

 

5.3 A empresa adjudicatária deverá acusar o recebimento da solicitação, no prazo máximo 

de 24 horas. 

 

5.4 A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a 

validade desta Ata de Registro de Preços. 

 

5.5 Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os 

produtos, conforme especificações e condições contidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 

46/2020 e em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de 

divergência, as especificações e condições do edital. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR: 

6.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que 

solicitado, da empresa registrada, para atendimento às necessidades da Administração, 

obedecendo aos quantitativos definidos no Edital de Pregão Eletrônico nº 46/2020. 

 

6.2. Notificar a contratada quanto ao pedido de entrega, mediante o seu envio por meio de 

e-mail a ser repassado ou retirado pessoalmente pela contratada. 

 

6.3. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos 

produtos. 

 

6.4. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 

permanecem compatíveis com os praticados. 
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6.5. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços registrados e 

à aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de 

Preços. 

 
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO DETENTOR: 

7.1. Garantir que os atos relativos ao registro de preços estejam formalizados e aprovados 

pela autoridade competente.  

7.2. Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro 

de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do 

procedimento licitatório. 

  

7.3. Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, 

para o correto cumprimento de suas disposições. 

 

7.4. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 

obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 

ocorrências ao órgão gerenciador. 

 

7.5. Pagamento das faturas dos fornecedores provenientes da execução do objeto desta ata, 

quando desta fizerem uso na forma da lei. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS (FORNECEDORES) DA ATA: 

8.1. Assinar esta ata, no prazo determinado. 

 

8.2. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 20 dias, a contar da notificação, 

documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas. 

 

8.3. Manter atualizados os dados da empresa e de seus representantes, tais como: 

endereços, telefones, fax, e-mail, entre outros. 

 

9. DO PAGAMENTO: 

9.1. O pagamento será efetuado após o Aceite Definitivo dos materiais, em até 30 (trinta) 

dias, a partir da atestação da nota fiscal pelo servidor responsável pelo Aceite Definitivo, 

mediante depósito bancário em conta da contratada, cumprido os requisitos dispostos no 

Edital de Pregão Eletrônico nº 46/2020. 

  

10. DA REVOGAÇÃO DA ATA E CANCELAMENTO DO REGISTRO: 

10.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:  

 

10.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preço; 
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10.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 

10.1.3. Sofrer sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art 87 da Lei nº 8.666, de 

1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 

10.2. O cancelamento de registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.1, será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

10. DA VIGÊNCIA: 

A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da publicação do 

extrato. 
 

11. DAS PENALIDADES: 

A contratada ficará sujeita, nos casos de atraso injustificado no fornecimento, inexecução 

total ou parcial do contrato a ser firmado, às sanções previstas na Lei nº 10.520/2002, a 

serem aplicadas pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 

direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 

Administração, e das cabíveis cominações penais, na forma descrita no Edital de Pregão 

Eletrônico nº 46/2020. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

12.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram a 

obrigação de solicitar o fornecimento que deles poderá advir independentemente de 

estimativa de consumo indicada no Edital de Pregão Eletrônico nº 46/2020. 

 

12.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas 

obrigações nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 46/2020 e da sua proposta, que 

passam a fazer parte da presente ata e a reger as relações entre as partes, para todos os 

fins. 

 

12.3. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante 

sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 

que não tenha participado do procedimento licitatório, mediante anuência do órgão 

gerenciador nos termos do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013. 

 

12.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

 

12.5. O quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, 



20 

G
a

PÁGINA: 

ASS: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31 

 

na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador e órgão participantes, independentemente do número de 

órgãos não participantes que aderirem. 

 

12.6. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte 

desta ata, independentemente de transcrição: 

 

12.6.1. Edital de Pregão Eletrônico nº 46/2020; 

 
12.6.2. Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 
46/2020; 
 

12.6.3. Proposta da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão. 
 

13. DO FORO: O foro da Cidade de Sidrolândia-MS, é o competente para solucionar conflitos 

de interesse entre e da empresa adjudicatária, relativos à presente ata e aos contratos dela 

advindos. 

14. DA PUBLICIDADE:O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no 

órgão da Imprensa Oficial conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 

8.666/1993.E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam à presente ata em 

três vias de igual teor e forma para todos os fins de direito. 

 

 

 

Órgão Gerenciador/Detentor:    ________________________________________ 

            Prefeito .. 

Pela empresa adjudicatária:        ________________________________________ 

                 Representante legal da empresa 


