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PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Licitação n° 050/2019 
Modalidade de Pregão Presencial n° 007/2019 

 

O Município de VOLTA GRANDE, na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente 
edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que a partir das 13:00h do dia 27 de junho 

de 2019, na Prefeitura Municipal na sala da comissão de licitação, localizada na  Av. 

Arthur Pedras, n° 120, bairro Centro, município de VOLTA GRANDE, será realizada 

licitação para Aquisição de 469 (quatrocentos e sessenta e nove) kits da Língua 
Portuguesa e Matemática, para apoio a realização da “Prova Brasil” composto por 

módulos para aluno e professor do 2º (segundo) ao 9º (nono) ano do EF. Cujos recursos 

são oriundos do PAR – Plano de Ações Articuladas nº 201804222-8. Os livros didáticos 
terão que atender a norma técnica ABNT 14.869-2 para garantir a qualidade e 

resistência, tipo Menor Preço por Item, conforme consta no edital que se encontra a 

disposição de todos os interessados  na Prefeitura Municipal ou site 
www.voltagrande.mg.gov.br, onde poderão obtê-lo. Para conhecimento de todos os 

interessados, expediu-se o presente que será afixado no lugar de costume, publicando-

se na forma da lei. VOLTA GRANDE, 05 de junho de 2019. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  

  
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº. 050/2019.  

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2019.  

  

1-PREÂMBULO. 
  

1.1- A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE, ESTADO DE MINAS  

GERAIS, inscrito no CNPJ sob nº 25.223.850/0001-80, mediante seu Pregoeiro e 
equipe de apoio, nomeados através da Portaria nº. 015/2019 torna público aos 

interessados que no dia 27/06/2019, às 13:00 horas (hora de Brasília) marcado 

no relógio da sede da Prefeitura Municipal de VOLTA GRANDE-MG, na sala do Setor de 

Licitações, no endereço Av. Arthur Pedras, 120, Centro, nesta cidade, realizará 
Processo Licitatório nº 50/2019- na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 

007/2019, , do tipo “Menor Preço”,  que será regido pela Lei Federal 10.520, de 

17.07.02, e pelo Decreto Federal nº 3.555 de 08.08.2000 e suas alterações, Decreto 
Federal nº 5.450 de 31.05.2005, Lei complementar nº 123, de 14.12.2006 e suas 

alterações posteriores, Lei complementar nº 147, de 07/08/2014, Lei Federal nº 

8.666/93 suas alterações, e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos.  

  

1.2- Ocorrendo decretação de ponto facultativo, ou outro fato superveniente de 

caráter público, que impeça a realização deste evento na data acima marcada, a 
licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, 

independentemente de nova comunicação, desde que não haja comunicação do 

Pregoeiro em contrário.  
  

1.3- Doravante, a Prefeitura Municipal de Volta Grande/MG será referida no presente 

edital, simplesmente como PREFEITURA.  
  

2-DO OBJETO  

  

2.1- Constitui objeto da presente licitação Aquisição de 469 (quatrocentos e sessenta 
e nove) kits da Língua Portuguesa e Matemática, para apoio a realização da “Prova 

Brasil” composto por módulos para aluno e professor do 2º (segundo) ao 9º (nono) ano 

do EF. Os livros didáticos terão que atender a norma técnica ABNT 14.869-2 para 
garantir a qualidade e resistência. Cujos recursos são oriundos do PAR – Plano de Ações 

Articuladas nº 201804222-8, celebrado entre o Município de Volta Grande/MG e o 

FNDE/MEC, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Educação do Município 
de Volta Grande/MG, como também nas especificações contidas no Anexo I – Termo de 

Referência e demais regras estabelecidas neste Edital de Licitação.  

2.2- Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

Anexo I – Termo de Referencia;  
Anexo II – Quantitativos;   

Anexo III – Especificações Técnicas;   

Anexo IV - Modelo Proposta;  
Anexo V – Modelo de Declaração de Habilitação;  

Anexo VI – Modelo de Enquadramento de Micro Empresa/pequeno porte.  

Anexo VII – Declaração que não emprega Menor;  

Anexo VIII – Modelo de Declaração de fatos impeditivos; 
Anexo IX- Carta de Credenciamento;  Anexo X- Modelo de 

Contrato.  

  



 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 228 – e-mail: pmvg_licitacao@yahoo.com 
CEP: 36.720-000 

 
 

3 

3-DA ÁREA SOLICITANTE  

  
3.1- Secretaria Municipal de Educação.  

  

4- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

  

4.1- Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto licitado, que atendam às condições de habilitação estabelecidas neste 

instrumento convocatório.  

  

4.2- Não se admitirá nesta licitação a participação de:  

a) empresas que não atenderem às condições deste edital;  

b) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação 

ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com o poder público 

no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas 

entidades da administração indireta, ou tenham sido suspensas de participar de 
licitação e impedidas de contratar com o Município de Volta Grande-MG;  

c) enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º e seguintes da Lei nº  

8.666/93;  

d) Empresas de sociedades e empresários que não estejam adaptadas às disposições 
do Código Civil de 2002, a teor do seu artigo 2031;  

e) cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;  

f) A observância das vedações das anteriores é de inteira responsabilidade do licitante 

que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.  

  
  

4.3- Que a documentação exigida para proposta de preços e habilitação seja 

apresentada no mesmo ato, até a data, hora e local designados neste edital, 
preferencialmente, em envelopes, lacrados e com os seguintes dizeres:  

  

ENVELOPE Nº 01 -  

PROPOSTA DE PREÇOS   
  

ENVELOPE Nº 02 –  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA 

GRANDE   
PREGÃO Nº 007/2019  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019  

Razão Social e CNPJ  

Endereço completo do licitante  

  

PREFEITURA MUNICIPAL VOLTA 

GRANDE  
PREGÃO Nº 007/2019  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019  

Razão Social e CNPJ  

Endereço completo do licitante  

  

4.3.1. A ausência de dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo 

para desclassificação da licitante que poderá regularizá-lo no ato da entrega.  

4.3.2. Caso eventualmente ocorra a abertura do Envelope 02 (Habilitação) antes 

dos Envelopes de Proposta de Preços, este será novamente lacrado sem análise de 
seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.  

  

4.3.3. O horário previsto no preâmbulo deste Edital poderá ser prorrogado por 10 

(dez) minutos, a critério do Pregoeiro, independentemente de consulta ao(s) 
licitante(s) presente(s).  
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4.3.4- As empresas interessadas em participar desta licitação ficam alertadas de que 

devem estar no local com a antecedência necessária para cumprimento dos horários 
e prazos estabelecidos.  

  

4.3.5-O licitante poderá optar pelo envio via correio de sua documentação, 

salientando que a mesma deverá alcançar o local a ser realizada a sessão até o início 
da Fase de Credenciamento. No caso da licitante que remeter proposta e 

documentos via postal (correios), a documentação e a Declaração do ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO, junto com cópia dos documentos pessoais dos 
sócios, nos termos do art. 4°. Inciso VII da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 

deverá ser enviada dentro de envelope próprio (sobrecarta), separada dos envelopes 

Propostas e Habilitação, aos cuidados do Pregoeiro, sob pena de desclassificação. 

(Obs: Os licitantes devem incluir em um envelope todos os 03 (três) envelopes, quais 
sejam o de credenciamento, Proposta e Habilitação, para que não sejam separados 

durante a recepção dos mesmos).  

  
5- DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO  

  

5.1. Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na internet, no sítio 

www.voltagrande.mg.br e também, poderá ser obtida na sala da Comissão 
Permanente de Licitações, no endereço Av. Arthur Pedras,120 - Centro, VOLTA 

GRANDE/MG, CEP 36.720-000, das 13:00 às 17:00 horas, gratuitamente;  

  

5.2. Os interessados que tiverem interesse de participar do certame, se obrigam a 
acompanhar as publicações referentes ao processo no sítio 

www.voltagrande.mg.gov.br e as publicações no Diário Oficial da “AMM”, quando for 

o caso, com vistas a possíveis alterações e avisos.  
  

5.3. A solicitação de ESCLARECIMENTOS poderá ser enviada exclusivamente pelo e-

mail pmvg_licitacao@yahoo.com informando o número do processo licitatório.  

  

5.3.1. Nos pedidos de esclarecimentos enviados, os interessados deverão se 
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos) e 

disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).  

  

5.3.2. Os esclarecimentos das solicitações formuladas serão divulgados mediante 
correspondências enviadas ao licitante interessado, por e-mail, e sua íntegra ficará à 

disposição dos interessados no processo em referencia.  

  
5.3.3- Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até 

o 5º dia útil, e por licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, 

mediante petição acompanhada de fundamentação do alegado, e instruído de 

eventuais provas que se fizerem necessárias a ser protocolizadas na sede da Prefeitura 
Municipal, dirigida ao Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, auxiliado pelo setor técnico competente.   

5.3.4-A prefeitura não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras 
formas, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo Pregoeiro, e que, por isso, 

sejam intempestivas.   

  
5.3.5-Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas.   
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5.3.6-A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada 
no diário oficial da AMM, e na pagina oficial do município para conhecimento de todos 

os interessados.  

  

5.3.8- As empresas e ou representantes se obrigam a acompanhar o andamento do 
processo no diário oficial dos municípios Mineiros- AMM e no sitio da Prefeitura com 

vistas a possíveis alterações.  

  
6- DO CREDENCIAMENTO  

  

6. 1-No início da sessão, o proponente, ou seu representante legalmente 

constituído, deverá apresentar-se ao Pregoeiro para credenciamento, devidamente 
munido de documento que expressamente o credencie a participar do certame, ofertar 

lances e a responder pela representada. Poderá, para tanto, utilizar-se do modelo de 

credenciamento constante do Anexo VII.  

  
6.1.1-Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos;   

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

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura;   

  

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular 

com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, 

dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a 
outorga além de copia de documento de um ou mais sócios da empresa.   

  

c) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 

4º, inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.2002 em conformidade com o Anexo 
III.  

  

6.1.2- No caso de microempresas ou empresas de pequeno porte, que desejarem se 
beneficiar da Lei 123/2006, alterada pela Lei 147/2014, deverá apresentar Declaração 

de que trata o Anexo V – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;   

  

a) Certidão de Enquadramento de ME ou EPP emitida pela junta comercial do estado 
sede da licitante (Conforme art. 8º da instrução normativa nº 103, de 30 de abril de 

2007 do Departamento Nacional de Registro do ComercioDNRC) datada no atual 

exercício.   

  

b) Caso haja dúvidas quanto à veracidade do conteúdo da certidão exigida na alínea 

anterior, a administração baixará diligência para apurar as informações, com fulcro no 

art. 43, §3º da lei 8.666/93.   

  

c) Verificado que a empresa já não se enquadra mais na categoria de microempresa 

ou empresa de pequeno porte quando apresentou a certidão, será aberto 

procedimento administrativo para aplicação das sanções cabíveis.   
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6.1.3- Toda a documentação relativa ao credenciamento deverão ser apresentados 

fora do envelope de “Habilitação ou proposta”.   
  

6.1.4- Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou 

procurador para mais de uma empresa licitante.  

6.1.5- A empresa licitante somente poderá se pronunciar através de seu representante 
credenciado e ficará obrigada pelas declarações e manifestações do mesmo.   

  

6.1.6-O não credenciamento de representante legal na sessão pública, ou a incorreção 
dos documentos de identificação apresentados não inabilita a licitante, mas 

inviabilizará a formulação de lances verbais e a manifestação de intenção de recorrer 

por parte do interessado, bem como de quaisquer atos relativos a presente licitação 

para o qual seja exigida a presença de representante legal da empresa.   
  

6.1.7- A Lei Federal n°: 10.520/02 não traz no seu texto nenhum dispositivo com 

obrigatoriedade de o proponente licitante ou representante legal estarem presentes 
na sessão. Diante disto, uma vez configurada a ausência do proponente licitante ou 

representante, implica na aceitação tácita de todas as decisões ali tomadas e 

conseqüentemente a preclusão do direito de interpor recurso, conforme prescreve o 
inciso XX do art. 4º da lei 10.520/02.  

  

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS.  

  
7.1- A proposta deverá ser obrigatoriamente, datilografada ou digitada, no idioma 

português do Brasil, e apresentada sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. 

Suas folhas devem estar numeradas e rubricadas e a última assinada pelo 

representante legal da licitante, devendo constar:   
  

a) nome da proponente, endereço, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do 

Distrito Federal;   

  

b) Conter preço unitário de cada item cotado, e total ao final da proposta, em moeda 

nacional, com até duas casas decimais após a vírgula, sendo que no valor total será 

considerado também duas casas decimais, qual deverá ser indicado em algarismos e 

por extenso, prevalecendo, em caso de divergência entre os valores, a indicação por 
extenso;   

  

c) conter a indicação de uma única marca/fabricante e referência para cada item, 

sem prejuízo da indicação de todas as características do produto cotado, com 
especificações claras e detalhadas, inclusive tipo, referência, observadas as 

especificações constantes no Anexo I deste Edital;   

  

d) o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua entrega;   

  

e) declaração expressa preferencialmente nos seguintes termos: os preços 

ofertados englobam todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e 
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta 

licitação.  
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7.2- Se na proposta a ESPECIFICAÇÃO estiver incompleta, esta será considerada igual 

à exigida no presente Edital, obrigando-se o proponente à entrega de produto que 

atenda em plenitude às condições do Anexo I.  
  

7.3- Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 

seja com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição 

que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas 
alterações destinadas a sanar evidentes erros formais.  

  

8- PROCEDIMENTO DA SESSÃO.  
  

8.1- Após a abertura da sessão não será permitido o ingresso de novos proponentes 

uma vez que a sessão foi iniciada.   

  

8.1.1- Declarada a abertura da sessão pelo pregoeiro, e aberto o primeiro 

envelope de proposta não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início a 

classificação das propostas.   

  

8.1.2- É expressamente proibida a utilização, pelos representantes das empresas, 

de celulares e congêneres durante a sessão do pregão. Sem expressa autorização do 

pregoeiro, Consideram-se os representantes plenamente capacitados a tomar as 

decisões necessárias por si próprio   
  

8.2-Classificação das Propostas Comerciais.  

  
8.2.1- Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas 

verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em 

desacordo.   
  

8.2.2- O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço unitário do item e 

aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à 
proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais.   

  

8.2.3- Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições 
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 

subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances 

verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas.   

  
8.2.4- Abertos os envelopes de Propostas de Preços, será analisadas e verificadas o 

atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo 
e que:   

a)-apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem 
a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à 

parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente 

inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º, e art. 48, 

II, da Lei nº 8.666/93.   
  

8.3- Lances Verbais.   
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8.3.1- Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade de nova disputa, por meio 

de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor 
da proposta classificada de maior preço e os demais.   

  

8.3.2- Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 

empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de 
apresentação dos lances.   

  

8.3.3- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 

último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das 

propostas.   

  
8.4- Julgamento.   

  

8.4.1- O critério de julgamento será o de Menor Preço por item.   
  

8.4.2- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, ao pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, 
decidindo motivadamente a respeito.  

  

8.4.2.1- Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação   
  

8.4.2.2- Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do 

edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta 
poderá ser aceita.   

  

8.4.3- Caso o menor lance seja ofertado por uma microempresa ou empresa de 
pequeno porte, ao Pregoeiro passará à etapa prevista no subitem 8.4.5, observando-

se os demais procedimentos subsequentes estabelecidos para cada etapa deste 

certame.   

  
8.4.4- Caso a proposta mais bem classificada não seja apresentada por uma 

microempresa ou empresa de pequeno porte e se houver proposta apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% superior à melhor 
proposta proceder-se-á da seguinte forma:  

   

8.4.4.1-Será oportunizado o exercício do direito de preferência à microempresa ou 
empresa de pequeno porte, que consiste na possibilidade dela apresentar proposta de 

preço inferior à empresa melhor classificada que não se enquadra como microempresa 

ou empresa de pequeno porte.   

  
8.4.4.2-O novo valor proposto pela microempresa ou empresa de pequeno porte deve 

ser apresentado após o encerramento da fase de lances, conforme convocação do 

Pregoeiro, sob pena de preclusão do direito de preferência.   
  

8.4.4.2.1- O lance ofertado por empresa que não esteja no uso da prerrogativa do 

direito de preferência, será desconsiderado pelo pregoeiro.   

  
8.4.4.3- Havendo o exercício de preferência pela microempresa ou empresa de 

pequeno porte, o Pregoeiro passará à etapa prevista no subitem 8.4.5 abaixo, 
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observando-se os demais procedimentos subsequentes estabelecidos para cada etapa 

deste certame.  
   

8.4.4.4- Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não exerça o direito de 

preferência ou não atenda às exigências do edital, serão convocadas a microempresa 

ou empresa de pequenos portes remanescentes, cujas propostas se enquadrem no 
limite de 5% estabelecido no subitem 9.4.4, obedecida a ordem de classificação, para 

o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificação de uma 

empresa que preencha todos os requisitos do edital.   
  

8.4.5- Se houver equivalência de valores apresentados por microempresa ou empresa 

de pequeno porte, dentre as propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à 

proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, será realizado sorteio para identificação daquela que 

terá preferência na apresentação de nova proposta.   

  
8.4.4.6- Na hipótese de nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte 

exercer o direito de preferência ou não atender às exigências do edital, a empresa não 

enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou o 
menor preço permanece na posição de melhor classificada, iniciando-se com ela a fase 

de negociação.   

  

8.4.5- Sendo aceitável a oferta de menor preço unitário por item, será aberto o 
envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, 

para confirmação das suas condições habilitatórias.   

  
8.4.6- Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarado o licitante 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.   

  
8.4.7- Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, na 

ordem de classificação, e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 

adjudicado o objeto deste edital, para o qual apresentou proposta.   

  
8.4.8- Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar 

para que seja obtido melhor preço.   

  
8.4.9- Não serão motivos de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes 

para o atendimento da proposta, que não venham causar prejuízo à Administração e 

nem firam os direitos dos demais licitantes;   

  
8.4.10- O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas 

saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na 

documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente.   
  

8.5- Caso a Pregoeiro julgue conveniente a seu exclusivo critério, poderá suspender a 

reunião em qualquer fase a fim de que tenha melhores condições de analisar as 

propostas ou documentos apresentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para 
manifestação, ou para promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar 

a instrução do processo, desde que não implique em inclusão de documento ou 
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informação que deveria constar inicialmente, devendo proceder ao registro em ata, da 

suspensão dos trabalhos e a continuidade dos mesmos;   
  

8.5.1-Se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes inabilitados, 

o pregoeiro poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 3º, 

da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, para apresentação de outras propostas ou nova 
documentação, escoimadas das causas da desclassificação ou inabilitação.   

  

8.5.1.1- Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após 
decisão dos mesmos, o pregoeiro devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO” 

inviolados aos licitantes desclassificados podendo, todavia, retê-los até o 

encerramento da licitação.   

  
8.5.1.2-Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos 

os atos do procedimento e as ocorrências relevantes que, ao final, será assinada pelo 

pregoeiro, pela equipe de apoio, e pelos licitantes.  
  

9-HABILITAÇÃO  

  
9.1- Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em 

cópias reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão 

da Imprensa Oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser 

autenticadas pela Comissão Permanente de Licitação, a partir do original, as cópias 
reprográficas ficarão retidas no processo. Só serão aceitas cópias legíveis. Não serão 

aceitas cópias em papel de fax;  

  
9.1.1- Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas 

dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações 

constantes no documento apresentado, os mesmos poderão ser obtidos via internet 
durante a sessão. A Administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da 

habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado;  
  

9.1.2- Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos:  

  
  

9.1.3- da habilitação jurídica (Art. 28 Da Lei 8.666/93):  

   

a) Documento de identificação dos responsáveis legais da empresa (Cédula 
de Identidade ou outro equivalente);   

  

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

  

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais (Contrato 

Social com todas as Alterações Contratuais ou Contrato social consolidado);  

  

d) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na línea "c", 

deste subitem;  
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e) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 

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

em exercício;  
  

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

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

estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.  
  

9.1.4. A licitante fica dispensada da apresentação dos documentos enumerados nas 

alíneas “a, b, c, d, e, f” deste subitem (9.1.3), caso já tenha apresentado quando do 
credenciamento junto ao pregoeiro.  

  

9.1.5- A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista (Art.  

29 da Lei 8.666/93):  
  

a)- Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – CNPJ;   
  

b)- Prova de Regularidade fiscal de todos os tributos federais,  

inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no 

âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, em um único documento (Certidões 
Negativas na forma prevista na Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014);  

  

c)- Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda 
Estadual ou distrital do domicílio ou sede do licitante, dentro do prazo de validade;   

  

d)- Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, dentro do prazo de validade;   

  

e)- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço- FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF);  
  

f)- Prova de inexistência de débitos inadimplentes perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT);  

  

9.1.6- Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas Públicas, 
certidões positivas com efeito de negativas, e certidões positivas que noticiem em seu 

corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade 

suspensa.  

  
9.1.7- Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira (Art.  

31 da Lei 8.666/93):  

  
a)- certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física 

dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. Caso não houver prazo 
fixado, a validade mínima de 90 (noventa) dias da data da expedição.   

      

* No caso de Certidão Cível, deverá conter especificamente a que se refere 

expresso no corpo da certidão.    
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9.1.8- Documentos Relativos à Qualificação Técnica (Art. 30 da Lei  

8.666/93)  
  

a)- Apresentação de um ou mais Atestado fornecido por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, que comprove que a licitante executou ou está executando, 

de maneira satisfatória e a contento, a natureza e vulto similares com o objeto da 
presente licitação.  

  

a1)- No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão 
considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo 

empresarial da empresa proponente.   

  

a2). Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da 
empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, 

ou que tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da 

empresa emitente e da empresa proponente.  
  

a3)- Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3º do art. 

43, da Lei 8.666/93ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3º do art. 43, da Lei 
8.666/93.  

  

9.1.9. Declarações complementares:   

  

a) Declaração do licitante assinado pelo representante legal,  

informando que cumpre a proibição prevista no art.7º da CF – ou seja, de que não 

utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou 

insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz 
(anexo V), em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso 

identificador do CNPJ/MF, da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente 

habilitada e que seja possível. (Identificar quem assinou).  
  

b) Declaração subscrita pelo representante legal da licitante,  

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração, Anexo VI.  
  

  

10.2-Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer 
tipo de protocolo ou apresentados por meio de cópias em fac-símile, mesmo 

autenticadas.  

10.3-Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, na ordem prevista 

neste Título.  
  

10.4-Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após 

decisão dos mesmos, o Pregoeiro devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO” 
inviolados aos licitantes desclassificados podendo, todavia, retê-los até o 

encerramento da licitação.  

  
10-DAS MICRO EMPRESAS    

  

10.1.1- Para os efeitos da Lei Complementar, consideram-se microempresas ou 

empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da 
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Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no 

Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.  
  

10.1.2- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição;  
  

10.1.3- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado, às MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa;  

  

10.1.4-A Prorrogação dependerá de requerimento pelo interessado, devidamente 
fundamentado, dirigido ao Pregoeiro.   

   

10.1.5-O requerimento deverá ser apresentado dentro do prazo inicial de 05 (cinco) 
dias úteis concedidos para a regularização fiscal.   

  

10.1.6- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.6.4, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

Contrato, ou revogar a licitação.  
  

10.1.7- Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do 

proponente, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, 
observado ainda o que segue:  

  

a) Se a proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar 

em nome da matriz;   

b) Se a proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em 
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  

  
Obs.: 1)- Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” 

em substituição aos documentos requeridos neste Edital;  

  

  
  

10. 1.8– Não constituirá causa de inabilitação a irregularidade formal que evidencie 

lapso isento de má-fé e não afete o conteúdo ou idoneidade do documento.  

  
  

10.1. 9-Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, na ordem 

prevista neste Título.  

  
11-DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES  
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11. 1-Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata mente e 

motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata.  

11.1.1- O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem 
motivação ou fora do prazo estabelecido.  

11.1.2-A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos 

licitantes importará decadência do direito de recurso.  

11.1. 3-Admitido o recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação de suas razões.  

11.1.4-Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar 

contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.  

11.1.5-O licitante poderá também apresentar as razões do recurso na sessão do 

pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais 

licitantes automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) 
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista dos autos.  

11.1.6- A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como 

documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo 

junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Volta Grande à Av. Arthur Pedras 
120 Centro CEP: 36.720-000, até às 17 horas, dentro do prazo previsto neste edital.  

11.1.7- - No caso de encaminhar via email, o documento original deverá ser 

protocolado ou encaminhado via sedex, recebido pelo Pregoeiro até o 1º (primeiro) 

dia útil seguinte ao término do prazo legal para a apresentação das razões de recurso 
ou contra-razões.   

  

11.1.8- - A não observância das condições previstas no subitem anterior ensejará 

o não conhecimento das razões de recurso ou contra-razões apresentadas por meio 
eletrônico.   

  

11.1.9- Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as 

razões ou estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.  

11.1.10- Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando 

manifestamente protelatórios ou quando o Pregoeiro reconsiderar sua decisão.  

11.2. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados do encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.  

11.2.1- As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação no 

Diário Oficial da AMM e encaminha as partes.  

11.2.2-Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após 
decisão dos mesmos, o Pregoeiro devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO” 

inviolados aos licitantes desclassificados podendo, todavia, retê-los até o 

encerramento da licitação.  
  

12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

  

12.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará os itens aos licitantes 
vencedores dos respectivos itens, competindo à autoridade competente homologar o 

procedimento licitatório.  

  
12.2- Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante 

vencedor e homologará o procedimento licitatório.  
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13- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

  
13.1- O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do 

certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações 

legais.   
  

14- DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

14.1 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão 
contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  

  

14.1.1 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será 

devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  
  

14.1.2 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 

documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.  
  

14.1.3- O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas 

saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na 

documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo 
possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a 

instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do artigo 43 da Lei nº. 8.666/93.  

  

14.1.4- O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da 
proposta ou a inabilitação do licitante.  

  

14.1.5- A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral 

dos termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais 
que disciplinam a matéria.  

  

14.1.6-A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo 
o Município de Volta Grande revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 

público, derivadas de fato superveniente, comprovado, ou anulála por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no 

sistema para conhecimento dos licitantes.  
  

14.1.7 - O Município de Volta Grande poderá prorrogar, por conveniência 

exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua 

abertura.  
  

14.1.8 - Para atender a seus interesses, o Município de Volta Grande poderá 

alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, 

obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65, da Lei no.  
8.666/93.  
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15- DO FORO  

  
15.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente 

licitação, fica eleito o foro da Comarca de Além Paraíba, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja.  

  
Volta Grande/MG, 05 de junho de 2019.  

  

  
  

Altair Denírio Silva Júnior 

Pregoeiro. 
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ANEXO I TERMO DE REFERENCIA  

  
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº. 050/2019. PREGÃO 

PRESENCIAL nº. 007/2019  

  

1- OBJETO-  
Aquisição de 469 (quatrocentos e sessenta e nove) kits da Língua Portuguesa e 

Matemática, para apoio a realização da “Prova Brasil” composto por módulos para 

aluno e professor do 2º (segundo) ao 9º (nono) ano do EF. Os livros didáticos terão 
que atender a norma técnica ABNT 14.869-2 para garantir a qualidade e resistência. 

Cujos recursos são oriundos do PAR – Plano de Ações Articuladas nº 201804222-8.  

  

2- JUSTIFICATIVA DO PREGÃO PRESENCIAL.  
  

2.1- Em atendimento ao § 2º do Art. 1.º do Decreto 5.504/05, a inviabilidade da 

utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser justificada. Verifica-se, portanto, 
que o principal aspecto a ser observado no que se refere à opção pela modalidade de 

pregão presencial é a possibilidade de se imprimir maior celeridade à contratação de 

bens e serviços comuns, sem prejuízo à competitividade.   

  
Ainda, a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante a sessão do pregão 

presencial, promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar o 

procedimento licitatório (prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993), verificação 
imediata das condições de habilitação e execução da proposta, manifestações 

recursais, proporcionando maior celeridade aos procedimentos, visto em regra, 

ocorrerem na própria sessão pública, sem prejuízo da competição de preços. Sendo 
assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que melhor se adéqua a 

prestação dos serviços objeto do certame, pois a Administração Pública tem o poder 

discricionário para decidir sobre as modalidades licitatórias de acordo com sua 

necessidade e conveniência desde que motivadas, como está disposto nos autos.  
  

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade, entretanto, 

sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a fase de lances 
verbais, o Pregão Presencial se configura como meio fundamental para aquisição de 

bens e serviços comuns pela Administração Pública de forma mais célere e vantajosa 

em detrimento às outras formas elencadas na Lei 8.666/93.  

  
Na esteira do exposto, dever-se-á mencionar que o princípio da eficiência da 

Administração Pública tem no pregão presencial também a sua manifesta contribuição. 

Pelas razões trazidas, justifica-se o uso da modalidade Pregão Presencial ao Edital nº 
007/2019.   

  

 
  

3 – JUSTIFICATIVA:   

  

A Prefeitura Municipal de Volta Grande -MG, através da Secretaria da Educação, 
entende que a educação faz parte do importante processo de transmissão e aquisição 

de conhecimentos, valores e habilidades que se interrelacionam aos mais variados 

campos da vida em sociedade. O estudante, através desse processo, tem noção sobre 
a liberdade, dignidade, capacidade de desenvolvimento econômico e social, além do 

exercício de direitos e deveres cívicos, não se restringindo apenas às matérias 
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tradicionais ensinadas. A educação vai além, transgredindo as fronteiras de ensino, 

pois o que o estudante detém de conhecimento na escola, seja disciplinar ou 
interdisciplinar, levará para o resto da vida. Por este motivo, a educação foi inserida 

no rol de direitos fundamentais resguardados pela Constituição Federal, que em seu 

artigo 6º., dispõe: “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação (...)”.  

    
Em 2014, o Brasil estabeleceu o seu Plano Nacional de Educação (PNE 2014-

2024) para a próxima década, aprovado pela Lei no. 13.005/20141, a fim de 

determinar diretrizes, metas e estratégias para a política educacional do país. Foram 
constituídos quatro grupos de metas: i) metas estruturantes, para garantir o direito à 

educação básica com qualidade; promover a garantia do acesso, da universalização 

do ensino obrigatório, e da ampliação das oportunidades educacionais; ii) metas de 

redução das desigualdades e valorização da diversidade; iii) metas de valorização dos 
profissionais da educação, e iv) metas relativas ao ensino superior.  

  

 O ensino público, portanto, há de ser de qualidade, cabendo a Secretaria de Educação 
buscar todos os meios e ferramentas possíveis para o aperfeiçoamento dos 

mecanismos, práticas e metodologias de educação empregadas nas escolas públicas.  

  
 A educação no Brasil é conduzida a partir de um regime de colaboração entre os entes 

da Federação, ou seja, União, estados e municípios compartilham competências para 

a execução das ações que garantem à população o acesso à educação. Essa 

característica é uma grande potencialidade, no entanto, também apresenta desafios 
na implementação e execução das políticas públicas de educação básica.  

  

 Assim, as políticas educacionais devem ter seu planejamento orientado pela 
mobilização social e participação democrática, permitindo que os gestores atuem para 

o aproveitamento de programas indutores da qualidade da educação, e é nessa direção 

que o Plano de Ações Articuladas - PAR - se consolida como um importante instrumento 
de planejamento estratégico no fortalecimento de políticas públicas de médio e longo 

prazo. O desafio de alcançarmos a melhoria da educação no país exige a colaboração 

de todos os entes da Federação em um processo de aprimoramento contínuo.  

  
 O surgimento de políticas partilhadas entre variadas entidades governamentais 

fomenta intervenções que representam um grande avanço no trato teórico-

metodológico tradicionalmente adotado em relação à Língua Portuguesa e Matemática.  
  

 Seu objetivo principal é mensurar a qualidade do ensino ministrado nas escolas das 

redes públicas, produzindo informações sobre os níveis de aprendizagem em Língua 
Portuguesa (Leitura) e em Matemática e fornecendo resultados para cada unidade 

escolar participante bem como para as redes de ensino em geral.  

  

 O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), composto por três processos de 
avaliação: Avaliação da Educação Básica, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar e 

Avaliação Nacional da Alfabetização, que têm como objetivo subsidiar a formulação, 

reformulação e monitoramento de políticas públicas para a área educacional.  
  

 O Sistema é uma avaliação em larga escala com objetivo de verificar, por meio de 

testes padronizados e questionários socioeconômicos, a qualidade do ensino oferecido 

pelo sistema educacional brasileiro.  
  

 As médias de desempenho nessas avaliações também subsidiam o cálculo do Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  
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 De acordo com o resultado do IDEB/2017, as escolas da Secretaria Municipal de 
Educação de Volta Grande, MG ficaram abaixo da média (Indivar o valor do IDEB do 

município), portanto, necessitam de um esforço articulado para reverter esses dados 

e alcançar a média prevista no ano de 2019.  

  
 A Secretaria Educação é órgão do poder executivo responsável pela política 

educacional no âmbito daquela unidade da federação. Nesse sentido, aderiu ao Plano 

de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 
de abril de 2007, assumindo o compromisso de melhorar os indicadores educacionais, 

a partir do desenvolvimento de ações que possibilitem o cumprimento das diretrizes 

estabelecidas, e também o alcance das metas estabelecidas para o IDEB, visando 

promover a melhoria da qualidade da Educação Básica oferecida em sua rede de 
ensino.  

  

  O Plano Nacional de Educação, na meta 7, propõe fomentar a qualidade da 
educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e 

da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais em 2021 para o 

IDEB: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais 5,2 no ensino 
médio. Para elevar a qualidade da educação básica em todas as etapas é preciso 

haver um esforço conjunto entre União, estados e municípios na oferta de condições 

físicas e materiais para que gestores, professores e estudantes possam construir o 

conhecimento de forma dialógica e democrática.  
  

 A melhoria de resultados de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática dos 

estudantes de anos iniciais e finais do ensino fundamental regular do município visa 
aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB do município. Para 

tanto, faz-se necessária a aquisição de kits didáticos de Língua Portuguesa e 

Matemática, com vistas à melhoria do desempenho de estudantes do ensino 
fundamental (anos iniciais e anos finais) na Prova Brasil (2º ao 9º ano), da Secretaria 

de Educação Volta Grande - MG.  

  

 Diante do exposto, faz-se necessária a aquisição de kits didáticos para melhoria de 
proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, com vistas à melhoria do 

desempenho de estudantes do ensino fundamental (anos iniciais e anos finais) na 

Prova Brasil (2º ao 9º ano), da Secretaria de Educação Volta Grande, MG, o que vem 
incidir diretamente sobre o fortalecimento da aprendizagem.  

  

 O foco da proposta do município deverá ser a melhoria das metas dos indicadores 
educacionais nos IDEB subsequentes.  

  

ROL DE PRODUTOS;  

N° 

Item 
Cód. Descrição Und. Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Tot. 

0001 1498304379 Kit Língua Portuguesa e Matemática para apoio à 

realização da prova brasil composto por módulos para 

aluno e professor - 2° ano do Ensino Fundamental.  

Kit 57 211,6667 12.065,00 

0002 1498304380 Kit Língua Portuguesa e Matemática para apoio à 

realização da prova brasil composto por módulos para 

aluno e professor - 3° ano do Ensino Fundamental.  

Kit 45 211,6667 9.525,00 
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0003 1498304381 Kit Língua Portuguesa e Matemática para apoio à 

realização da prova brasil composto por módulos para 

aluno e professor - 4° ano do Ensino Fundamental. 

Kit 54 211,6667 11.430,00 

0004 1498304382 Kit Língua Portuguesa e Matemática para apoio à 

realização da prova brasil composto por módulos para 

aluno e professor - 5° ano do Ensino Fundamental. 

Kit 66 211,6667 13.970,00 

0005 1498304383 Kit Língua Portuguesa e Matemática para apoio à 

realização da prova brasil composto por módulos para 

aluno e professor - 6° ano do Ensino Fundamental. 

Kit 81 211,6667 17.145,00 

0006 1498304384 Kit Língua Portuguesa e Matemática para apoio à 

realização da prova brasil composto por módulos para 

aluno e professor - 7° ano do Ensino Fundamental. 

Kit 60 211,6667 12.700,00 

0007 1498304385 Kit Língua Portuguesa e Matemática para apoio à 

realização da prova brasil composto por módulos para 

aluno e professor - 8° ano do Ensino Fundamental. 

Kit 56 211,6667 11.853,34 

0008 1498304386 Kit Língua Portuguesa e Matemática para apoio à 

realização da prova brasil composto por módulos para 

aluno e professor - 9° ano do Ensino Fundamental. 

Kit 50 211,6667 10.583,34 

                                                                                                                   Total Geral ==> 99.271,68 

 
  

  

 4 - AVALIAÇÃO DE CUSTO.  
  

4.1-Conforme exigência legal, a Administração Municipal ao formalizar o termo de 

referencia, realizou pesquisa de preços de mercado e estimativa de custos, junto a 
empresas do ramo para o objeto relacionado no Termo R$ 99.271,68 (noventa e nove 

mil e duzentos e sete e um reais e sessenta e oito centavos).  

5- DAS AMOSTRAS  

5.1- A empresa julgada provisoriamente vencedora desta licitação, caso seja solicitado 
pelo Pregoeiro na fase de lance, deverá apresentar 01 (uma) amostra no prazo de até 

03 (três) dias corridos, devidamente identificadas, para a averiguação do atendimento 

a todas as especificações técnicas constantes neste Termo de Referencia sob pena de 
desclassificação do item.   

  

5.1.1 A amostra deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Educação.  

  
5.1.2 O Material somente será aceito após a constatação da compatibilidade do material 

ofertado com as especificações constantes do edital, garantindo, dessa forma, a perfeita 

identificação do material;  
5.1.3- A licitante que deixar de entregar as amostras no prazo estipulado, terá sua 

proposta desclassificada para o item para o qual não apresentou a amostra.      

5.1.4- A amostra ficará retida na Secretaria Municipal de Educação até a assinatura do 
Contrato.   

5.1.5- A análise da amostra será feita pela Secretaria Municipal de Educação através de 

sua equipe técnica, que emitirá um relatório de conformidade, do qual constará se a 

amostra atende a todas as especificações técnicas exigidas, sendo as mesmas 
declaradas aprovadas ou reprovadas conforme as exigências do Ato Convocatório, bem 

como se estão próprios para consumo de acordo com as Normas Sanitárias, e estando 

de acordo será adjudicação ao licitante vencedor.  
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6 – DO REGIME DE EXECUÇÃO/ENTREGA DOS PRODUTOS.  

  
6.1 - Os materiais descritos na especificação do objeto, do presente Termo de 

Referência, deverão ser entregues, na Secretaria de Educação no prazo de até 60 

(sessenta) dias corridos contados a partir da Ordem de Serviço a ser expedida pelo 

órgão competente, em uma única etapa.  
   

6.2 - Em caso do prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos facultativos, 

sábados ou domingos, a entrega deverá ocorrer no 1º (primeiro) dia útil após.  
  

6.3 - A entrega dos referidos kits deverá ser agendada, mediante os telefones para 

contato informados pela CONTRATANTE, com antecedência de 7 (sete) dias corridos.  

  
6.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 

justificados em até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de execução, e aceitos 

pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.  
  

6.5 - A contratada deverá formar kits individuais, montados de acordo com o Termo 

de Referência, para cada aluno/professor, empacotado em material plástico 
transparente.  

  

6.6 - Os kits dos alunos e dos professores, montados de acordo com o Termo de 

Referência, deverão vir acondicionados em caixas de papelão, sendo informado do 
lado de fora da caixa o quantitativo de kits contidos em cada caixa.  

  

6.7 - A CONTRATADA deverá providenciar a correta embalagem dos kits dos alunos e 
dos professores a fim de evitar avarias ou deteriorações durante o transporte ao seu 

destino final.  

  
6.8 - O OBJETO será recebido:  

  

• PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa 
credenciada pela CONTRATANTE.  

  

• DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após 

verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as 
condições estabelecidas foram atendidas, e, consequente aceitação das notas fiscais 

pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.  

  

7-CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
  

7.1-O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Volta Grande-MG, em até 30 

(trinta) dias corridos após a data do recebimento dos produtos, mediante a 
apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na tesouraria da Prefeitura 

Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela 

contratada.   
  

7.2-A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em 

papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser 

depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar 
o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.   
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7.3- Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.   

  

7.4-A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir 

dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido 
aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.  

  

8-DO REAJUSTE.  
  

8. 1-Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o 

desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea 

“d” da Lei 8.666/93.   
  

8.1.1-Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a 

PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a 

procedência do pedido.  
  

9 - DA VIGÊNCIA  

  
9.1 - O prazo total de prestação dos serviços do objeto desta licitação será de 06 

meses iniciando na assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da 

Administração Municipal e em conformidade com a legislação aplicável.  
 

10 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

  

  
I- DA ADMINISTRAÇÃO:  

  

10.1 - Sem prejuízo das demais disposições deste contrato e dos termos do Processo 
do Pregão em questão constituem obrigações do Município:  

  

10.1.1 - Efetuar o pagamento no valor estipulado na Cláusula sétima.  
  

10.1.2 - Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições estabelecidas 

no presente contrato.  

  
10.1.3 - Fiscalizar, através do (a) Secretário da Pasta/Núcleo de Compras, a execução 

do objeto contratual, não eximida a CONTRATADA da integral responsabilidade pela 

observância do objeto do presente contrato.  
  

10.1.4 - Não serão aceitos, pela Prefeitura Municipal, os materiais que não estiverem 

em conformidade com as especificações deste instrumento.  
  

II-DA ADJUDICATÁRIA:  

  

10.2 - Sem prejuízo das demais disposições deste contrato e dos termos do Processo 
do Pregão em questão constituem obrigações da CONTRATADA:  

  

10.2.1 - A Contratada comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos 
materiais fornecidos, que deverão estar dentro das especificações técnicas e padrões 

de qualidade.   
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10.2.2 - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do 
Pregão, durante a execução do contrato.  

  

10.2.3 - Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, 

no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do 
Consumidor.  

  

I - Os produtos deverão se adequar as seguintes disposições:  
  

a) Os produtos deverão ser entregues exatamente como foram solicitados  

(embalagem, medida, quantidade);  

b) Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem 

danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da 
entrega.  

c) Não serão aceitos produtos que não atendam as especificações do objeto deste 

contrato, caso ocorra, o que não estiver dentro da conformidade, será desprezada.  

  
  

11. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  

  
  

11.1. A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Educação, conforme 

estabelece o Art. 67 da Lei Nº 8.666/93 e não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos.  

  
  

12- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

  
  

12.1-A despesa para aquisição dos equipamentos de que trata o objeto deste Termo, 

mediante emissão de Nota de Empenho Ordinário, está a cargo da seguinte da seguinte 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA nº:   

3.3.90.30.00.2.05.01.12.361.0010.2.0041 fonte 00.01.46  

Desenvolvimento do Ensino Fundamental R$ 99.271,68  
  

  
12.2- A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação 

orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada na Lei 

Orçamentária Anual.  
  

13 – DAS PENALIDADES:  

  

13.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato 
convocatório, o Município de Volta Grande/MG poderá garantida a prévia defesa da 

licitante vencedora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis aplicar, sem prejuízo das 

responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:  
a) advertência por escrito, quando a licitante deixar de atender determinações 

necessárias à regularização de faltas ou defeitos concernentes a entrega dos bens, a 
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critério da administração do Município de Volta Grande/MG; b) Multa de até 10 % (dez 

por cento) sobre o valor contratado;  

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
o Município de Volta Grande, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

13.2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro do 
Município de Volta Grande, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva 

notificação;  

13.3. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada 

ou descontada por ocasião do pagamento efetuado pelo Município de Volta Grande 
/MG.  

 14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

  

14.1. A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e 
condições deste edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.  

  

14.2. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, 

podendo a Prefeitura Municipal de Volta Grande revogá-la, no todo ou em parte, por 
razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 

disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.  
  

14.3. O licitante 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 licitante 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.  
  

14.4. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo PREGOEIRO, sob pena de desclassificação 

/inabilitação.  
  

14.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  
  

14.6. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas 

aos licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 

ainda, mediante publicação no Diário AMM.  
  

14.7. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo PREGOEIRO ou 

pela autoridade a ele superior.  

  

14.8. A participação do licitante nesta licitação implica em plena aceitação de 
todos os termos e condições deste edital e seus anexos, bem como das normas 

administrativas vigentes.  

  

14.9. Não será admitida a subcontratação pela licitante vencedora na execução.   
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15 - SANÇÕES  
  

15.1 - A CONTRATADA, deixando de entregar documento exigido, apresentando 

documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo 

a proposta, falhando ou fraudando na execução do Contrato, comportando-se de modo 
inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 

administração Municipal e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro de 

Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste Contrato e demais cominações legais.   

  

§1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 

descumprimento contratual:  
  

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou 

por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 300 

(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do CONTRATO, por ocorrência.   
  

II. 10% (dez por cento) sobre o valor do CONTRATO, no caso de atraso superior a 

30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual 

ou legal, com a possível rescisão contratual.   
 

III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do CONTRATO, na hipótese da 

CONTRATADA, injustificadamente, desistir da Ata ou der causa à sua rescisão, 

bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando a 
Administração Municipal, em face da menor gravidade do fato e mediante 

motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser 

aplicada. 

§2º – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, 
será descontado dos pagamentos devidos pela Administração. Se os valores 

não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou 

deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis, a contar da aplicação da sanção. 
§3º - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser 

aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se 

garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Volta Grande /MG, 05 de junho de 2019. 
                                   

                                  Altair Denírio Silva Júnior. 

                                               Pregoeiro. 
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ANEXO II QUANTITATIVOS  

  

N° 

Item 
Cód. Descrição Und. Qtd. 

0001 1498304379 Kit Língua Portuguesa e Matemática para apoio à realização da prova brasil composto por 

módulos para aluno e professor - 2° ano do Ensino Fundamental.  
Kit 57 

0002 1498304380 Kit Língua Portuguesa e Matemática para apoio à realização da prova brasil composto por 

módulos para aluno e professor - 3° ano do Ensino Fundamental.  
Kit 45 

0003 1498304381 Kit Língua Portuguesa e Matemática para apoio à realização da prova brasil composto por 

módulos para aluno e professor - 4° ano do Ensino Fundamental. 
Kit 54 

0004 1498304382 Kit Língua Portuguesa e Matemática para apoio à realização da prova brasil composto por 

módulos para aluno e professor - 5° ano do Ensino Fundamental. 
Kit 66 

0005 1498304383 Kit Língua Portuguesa e Matemática para apoio à realização da prova brasil composto por 

módulos para aluno e professor - 6° ano do Ensino Fundamental. 
Kit 81 

0006 1498304384 Kit Língua Portuguesa e Matemática para apoio à realização da prova brasil composto por 

módulos para aluno e professor - 7° ano do Ensino Fundamental. 
Kit 60 

0007 1498304385 Kit Língua Portuguesa e Matemática para apoio à realização da prova brasil composto por 

módulos para aluno e professor - 8° ano do Ensino Fundamental. 
Kit 56 

0008 1498304386 Kit Língua Portuguesa e Matemática para apoio à realização da prova brasil composto por 

módulos para aluno e professor - 9° ano do Ensino Fundamental. 
Kit 50 

  
 

   

ANEXO III ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

  
  

Língua Portuguesa e 1 (um) livro consumível impresso de Matemática para cada ano 

escolar e observar as matrizes de referência do SAEB para as respectivas etapas de 
ensino. 

Os kits para o professor são formados de 1 (um) livro impresso de Língua Portuguesa 

e 1 (um) livro de Matemática para cada ano escolar. Os livros do professor deverão 
conter orientações para a utilização do material. 

O material complementar de apoio ao professor será adquirido na proporção de um kit 

para cada professor das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática.  

 Assessoria pedagógica contendo no mínimo seis capacitações presenciais realizadas 
por pedagogos com finalidade de apresentação e implantação do material, plano de 

ação e devolutivas de resultados. 

O miolo dos livros serão impressos em 4 cores, em papel offset ou cuchê de 
gramatura 

mínima de 75 gr./m², encadernados em espiral ou brochura colada. 

O papel de capa dos livros será impresso em 4 cores em papel cartão branco de 
gramatura mínima de 250 gr./m² 

A produção dos livros deve ter como base a norma técnica para produção de livros 

didáticos ABNT 14.869-2 para a garantia de qualidade e resistência. 
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DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 

 
Ensino Fundamental – 2º. Ano – Língua Portuguesa 

O caderno 1 de Língua Portuguesa, denominado Primeiras Leituras, enfatiza o 

trabalho com práticas de fluência e compreensão leitora, desenvolvendo habilidades 

alinhadas às que são avaliadas nos exames de alfabetização. Livro consumível, 
composto por aproximadamente 96 (noventa e seis) páginas impressas em papel Offset 

com aproximadamente 90g/m²,  no formato 20,5cm x 27,5cm, organizado em 10 (dez) 

lições, compostas pelos seguintes gêneros textuais: leituras de adivinha, trava-língua, 
parlenda, texto jornalístico, legenda, convite, receita culinária, regras de jogo, lenda e 

fábulas. A cada lição é sugerida a aplicação em uma aula com duração de 50 (cinquenta) 

minutos, a serem trabalhadas de acordo com o planejamento do educador. Os 

conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de dificuldade 
envolvendo diferentes habilidades. O caderno contempla quatro desafios de leitura e 

quatro simulados, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, 

uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição de conhecimento. 
Assessoria pedagógica contendo no mínimo seis capacitações presenciais realizadas por 

pedagogos com finalidade de apresentação e implantação do material, plano de ação e 

devolutivas de resultados. 
 

 

Ensino Fundamental – 2º. Ano – Matemática 

O caderno 1 de Matemática, denominado Primeiras Estratégias, auxilia o educador a 
promover situações de aprendizagem que propiciem o desenvolvimento de habilidades 

matemáticas por meio de jogos. Livro consumível, composto por aproximadamente 96 

(noventa e seis) páginas impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m², no 
formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em 10 (dez) lições, que se valem do 

desenvolvimento de habilidades matemáticas por meio de jogos, priorizando os jogos 

de regras, em que os alunos poderão assumir diferentes papéis e combinar novas regras 
com o grupo. Os cadernos dispõem de tabuleiros e peças prontas, disponíveis como 

material destacável. A cada lição é sugerida a aplicação em uma aula com duração de 

50 (cinquenta) minutos, a serem trabalhadas de acordo com o planejamento do 

educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O caderno contempla quatro simulados, 

para avaliação do processo de aprendizagem dos educandos. Assessoria pedagógica 

contendo no mínimo seis capacitações presenciais realizadas por pedagogos com 
finalidade de apresentação e implantação do material, plano de ação e devolutivas de 

resultados. 

 
 

Ensino Fundamental – 3º. Ano – Língua Portuguesa 

O caderno 2 de Língua Portuguesa, denominado Primeiras Leituras, enfatizam o 

trabalho com práticas de fluência e compreensão leitora, desenvolvendo habilidades 
alinhadas às que são avaliadas nos exames de alfabetização. Livro consumível, 

composto por aproximadamente 96 (noventa e seis) páginas impressas em papel Offset 

com aproximadamente 90g/m², no formato 20,5cm x 27,5cm, organizado em 10 (dez) 
lições, compostas pelos seguintes gêneros textuais: leituras de quadrinha, cantiga de 

roda, poema, curiosidade, verbete, conto popular, conto de mistério, mito, notícia e 

texto expositivo. A cada lição é sugerida a aplicação em uma aula com duração de 50 

(cinquenta) minutos, a serem trabalhadas de acordo com o planejamento do educador. 
Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de dificuldade 

envolvendo diferentes habilidades. O caderno contempla quatro desafios de leitura e 

quatro simulados, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, 
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uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição de conhecimento. 

Assessoria pedagógica contendo no mínimo seis capacitações presenciais realizadas por 
pedagogos com finalidade de apresentação e implantação do material, plano de ação e 

devolutivas de resultados. 

 

  
Ensino Fundamental – 3º. Ano – Matemática 

O caderno 2 de Matemática, denominado Primeiras Estratégias, auxilia o educador a 

promover situações de aprendizagem que propiciem o desenvolvimento de habilidades 
matemáticas por meio de jogos. Livro consumível, composto por aproximadamente 96 

(noventa e seis) páginas impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m², no 

formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em 10 (dez) lições, que se valem do 

desenvolvimento de habilidades matemáticas por meio de jogos, priorizando os jogos 
de regras, em que os alunos poderão assumir diferentes papéis e combinar novas regras 

com o grupo. Os cadernos dispõem de tabuleiros e peças prontas, disponíveis como 

material destacável. A cada lição é sugerida a aplicação em uma aula com duração de 
50 (cinquenta) minutos, a serem trabalhadas de acordo com o planejamento do 

educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de 

dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O caderno contempla quatro simulados, 
para avaliação do processo de aprendizagem dos educandos. Assessoria pedagógica 

contendo no mínimo seis capacitações presenciais realizadas por pedagogos com 

finalidade de apresentação e implantação do material, plano de ação e devolutivas de 

resultados. 
 

 

Ensino Fundamental – 4º. Ano – Língua Portuguesa 
O caderno 3 de Língua Portuguesa têm proposta didática pautada na compreensão de 

diferentes tipos de texto, em consonância com a Matriz de Referência do Saeb. Livro 

consumível, composto por 112 (cento e doze) páginas impressas em papel Offset 
90g/m², no formato 20,5cm x 27,5cm. Organizado em 20 (vinte) lições, compostas 

pelos seguintes gêneros textuais: história em quadrinhos, fábula, carta pessoal, bilhete, 

convite, notícia e anúncio, poema e verbete, conto popular, tirinha e cartaz, texto de 

divulgação científica, conto, texto informativo, conto de fadas, tirinha e poema 
narrativo, crônica, texto instrucional, fábula e conto etiológico. A cada lição é sugerida 

a aplicação em uma aula com duração de 50 (cinquenta) minutos, a serem trabalhadas 

de acordo com o planejamento do educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas 
com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Os cadernos 

contemplam 04 (quatro) simulados, ao final de cada bloco de 05 (cinco) lições, para 

avaliação do processo de aprendizagem dos educandos. Além disso, o caderno dispõe 
de 04 (quatro) folhas de resposta destacáveis, com o objetivo de familiarizar os 

estudantes com o modelo de prova de gabarito, similar ao das avaliações externas. 

Assessoria pedagógica contendo no mínimo seis capacitações presenciais realizadas por 

pedagogos com finalidade de apresentação e implantação do material, plano de ação e 
devolutivas de resultados. 

 

Ensino Fundamental – 4º. Ano – Matemática 
O caderno 3 de Matemática, se debruça sobre a compreensão e resolução de situações-

problema, em consonância com a Matriz de Referência do Saeb. Livro consumível 

destinado aos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I, composto por 128 (cento e 

vinte e oito) páginas impressas em papel Offset 90g/m²,  no formato 20,5cm x 27,5cm, 
organizado em 20 (vinte) lições, compostas pelos seguintes conteúdos: números e 

sistema decimal, sequências numéricas, figuras geométricas, adição e subtração, 

multiplicação, divisão, localização e movimentação, grandezas e medidas de 
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comprimento, distância e perímetro, área de figuras planas, fração, porcentagem, 

números decimais, unidade de medida de tempo, Unidades de medida de capacidade e 
massa. A cada lição é sugerida a aplicação em uma aula com duração de 50 (cinquenta) 

minutos, a serem trabalhadas de acordo com o planejamento do educador. Os 

conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de dificuldade 

envolvendo diferentes habilidades. Os cadernos contemplam 04 (quatro) simulados, ao 
final de cada bloco de 05 (cinco) lições, para avaliação do processo de aprendizagem 

dos educandos. Além disso, o caderno dispõe de 04 (quatro) folhas de resposta 

destacáveis, com o objetivo de familiarizar os estudantes com o modelo de prova de 
gabarito, similar ao das avaliações externas. Assessoria pedagógica contendo no 

mínimo seis capacitações presenciais realizadas por pedagogos com finalidade de 

apresentação e implantação do material, plano de ação e devolutivas de resultados. 

 
Ensino Fundamental – 5º. Ano – Língua Portuguesa 

O caderno 4 de Língua Portuguesa, destinado aos alunos do 5º. Ano do Ensino 

Fundamental, têm proposta didática pautada na compreensão de diferentes tipos de 
texto, em consonância com a Matriz de Referência do Saeb. Livro consumível, composto 

por 112 (cento e doze) páginas impressas em papel Offset 90g/m², no formato 20,5cm 

x 27,5cm. Organizado em 20 (vinte) lições, compostas pelos seguintes gêneros 
textuais: verbete e tirinhas, fábula e carta, notícia e anedota, texto de divulgação 

científica e poema narrativo, reportagem, cartaz, conto popular, receita culinária, textos 

instrucionais, e-mail, conto de assombração, diálogo, propaganda, crônica, texto 

narrativo. A cada lição é sugerida a aplicação em uma aula com duração de 50 
(cinquenta) minutos, a serem trabalhadas de acordo com o planejamento do educador. 

Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de dificuldade 

envolvendo diferentes habilidades. Os cadernos contemplam 04 (quatro) simulados, ao 
final de cada bloco de 05 (cinco) lições, para avaliação do processo de aprendizagem 

dos educandos. Além disso, o caderno dispõe de 04 (quatro) folhas de resposta 

destacáveis, com o objetivo de familiarizar os estudantes com o modelo de prova de 
gabarito, similar ao das avaliações externas. Assessoria pedagógica contendo no 

mínimo seis capacitações presenciais realizadas por pedagogos com finalidade de 

apresentação e implantação do material, plano de ação e devolutivas de resultados. 

 
Ensino Fundamental – 5º. Ano – Matemática 

O caderno 4 de Matemática, se debruça sobre a compreensão e resolução de situações-

problema, em consonância com a Matriz de Referência do Saeb. Livro consumível 
destinado aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I, composto por 128 (cento e 

vinte e oito) páginas impressas em papel Offset 90g/m²,  no formato 20,5cm x 27,5cm, 

organizado em 20 (vinte) lições, compostas pelos seguintes conteúdos: Números e 
sistema de numeração decimal, Poliedros e corpos redondos, adição e subtração, 

multiplicação e divisão, ângulos, localização, retas, polígonos, circunferências e círculos, 

triângulos e quadriláteros, números na forma de fração, grandezas e medidas de 

comprimento, perímetro, números na forma decimal, área, figuras, unidades de medida 
de tempo, temperatura e massa, capacidade e volume. A cada lição é sugerida a 

aplicação em uma aula com duração de 50 (cinquenta) minutos, a serem trabalhadas 

de acordo com o planejamento do educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas 
com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Os cadernos 

contemplam 04 (quatro) simulados, ao final de cada bloco de 05 (cinco) lições, para 

avaliação do processo de aprendizagem dos educandos. Além disso, o caderno dispõe 

de 04 (quatro) folhas de resposta destacáveis, com o objetivo de familiarizar os 
estudantes com o modelo de prova de gabarito, similar ao das avaliações externas. 

Assessoria pedagógica contendo no mínimo seis capacitações presenciais realizadas por 

pedagogos com finalidade de apresentação e implantação do material, plano de ação e 
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devolutivas de resultados. 

 
Ensino Fundamental – 6º. Ano – Língua Portuguesa 

O caderno 1 de Língua Portuguesa, destinado aos alunos do 6º. Ano do Ensino 

Fundamental, têm proposta didática pautada na compreensão de diferentes tipos de 

texto, em consonância com a Matriz de Referência do Saeb. Livro consumível, composto 
por 134 (cento e trinta e quatro) páginas impressas em papel Offset 90g/m², no formato 

20,5cm x 27,5cm. Organizado em 20 (vinte) lições, compostas pelos seguintes gêneros 

textuais: conto maravilhoso, crônica, cordel, notícia, tira, carta pessoal, e-mail, regras 
de jogo, fábula, trava-língua, relato de viagem, verbete de dicionário, receita, cartum, 

poema, reportagem, campanha publicitária, história em quadrinhos, romance de 

aventura, artigo de opinião. Cada lição é sugerida para a aplicação em uma aula com 

duração de 50 (cinquenta) minutos, a ser trabalhada de acordo com o planejamento do 
educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de 

dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Os cadernos contemplam 04 (quatro) 

simulados, ao final de cada bloco de 05 (cinco) lições, para avaliação do processo de 
aprendizagem dos educandos. Além disso, o caderno dispõe de 04 (quatro) folhas de 

resposta destacáveis, com o objetivo de familiarizar os estudantes com o modelo de 

prova de gabarito, similar ao das avaliações externas. Assessoria pedagógica contendo 
no mínimo seis capacitações presenciais realizadas por pedagogos com finalidade de 

apresentação e implantação do material, plano de ação e devolutivas de resultados. 

 

Ensino Fundamental – 6º. Ano – Matemática 
O caderno 1 de Matemática, se debruça sobre a compreensão e resolução de situações-

problema, em consonância com a Matriz de Referência do Saeb. Livro consumível 

destinado aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental I, composto por 150 (cento e 
cinquenta) páginas impressas em papel Offset 90g/m²,  no formato 20,5cm x 27,5cm, 

organizado em 16 (dezesseis) lições, compostas pelos seguintes conteúdos: localização, 

giros e ângulos, triângulos e quadriláteros, reta numérica e operações, problemas com 
números naturais, representações de um número, frações, decimais, figuras não planas, 

perímetro e ampliação de figuras, área, medidas de massa e capacidade, porcentagem, 

leitura, interpretação e construção de tabelas e gráficos. Cada lição é sugerida para 

aplicação em uma aula com duração de 50 (cinquenta) minutos, a ser trabalhada de 
acordo com o planejamento do educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas 

com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Os cadernos 

contemplam 04 (quatro) simulados, ao final de cada bloco de 04 (quatro) lições, para 
avaliação do processo de aprendizagem dos educandos. Além disso, o caderno dispõe 

de 04 (quatro) folhas de resposta destacáveis, com o objetivo de familiarizar os 

estudantes com o modelo de prova de gabarito, similar ao das avaliações externas. 
Assessoria pedagógica contendo no mínimo seis capacitações presenciais realizadas por 

pedagogos com finalidade de apresentação e implantação do material, plano de ação e 

devolutivas de resultados. 

 
Ensino Fundamental – 7º. Ano – Língua Portuguesa 

O caderno 2 de Língua Portuguesa, destinado aos alunos do 7º. Ano do Ensino 

Fundamental, têm proposta didática pautada na compreensão de diferentes tipos de 
texto, em consonância com a Matriz de Referência do Saeb. Livro consumível, composto 

por 152 (cento e cinquenta e duas) páginas impressas em papel Offset 90g/m², no 

formato 20,5cm x 27,5cm. Organizado em 20 (vinte) lições, compostas pelos seguintes 

gêneros textuais: relato de memória, poema e haicai, conto de mistério, letra de 
canção, leitura de imagem, entrevista, carta, texto de divulgação científica, sinopse, 

campanha institucional, verbete de enciclopédia, tira e charge, soneto, reportagem, 

biografia, memórias, texto teatral, artigo de opinião. Cada lição é sugerida para a 
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aplicação em uma aula com duração de 50 (cinquenta) minutos, a ser trabalhada de 

acordo com o planejamento do educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas 
com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Os cadernos 

contemplam 04 (quatro) simulados, ao final de cada bloco de 05 (cinco) lições, para 

avaliação do processo de aprendizagem dos educandos. Além disso, o caderno dispõe 

de 04 (quatro) folhas de resposta destacáveis, com o objetivo de familiarizar os 
estudantes com o modelo de prova de gabarito, similar ao das avaliações externas. 

Assessoria pedagógica contendo no mínimo seis capacitações presenciais realizadas por 

pedagogos com finalidade de apresentação e implantação do material, plano de ação e 
devolutivas de resultados. 

 

Ensino Fundamental – 7º. Ano – Matemática 

O caderno 2 de Matemática, se debruça sobre a compreensão e resolução de situações-
problema, em consonância com a Matriz de Referência do Saeb. Livro consumível 

destinado aos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental I, composto por 150 (cento e 

cinquenta) páginas impressas em papel Offset 90g/m²,  no formato 20,5cm x 27,5cm, 
organizado em 16 (dezesseis) lições, compostas pelos seguintes conteúdos: Reta 

numérica e operações com números inteiros, problemas com números inteiros, números 

racionais, frações, operações e problemas com números racionais, problemas 
envolvendo gráficos, medidas e raiz quadrada, triângulos e quadriláteros, polígonos, 

perímetro e área, figuras não planas e volume, porcentagem, grandezas proporcionais, 

expressões algébricas, construções de tabelas e gráficos. Cada lição é sugerida para 

aplicação em uma aula com duração de 50 (cinquenta) minutos, a ser trabalhada de 
acordo com o planejamento do educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas 

com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Os cadernos 

contemplam 04 (quatro) simulados, ao final de cada bloco de 04 (quatro) lições, para 
avaliação do processo de aprendizagem dos educandos. Além disso, o caderno dispõe 

de 04 (quatro) folhas de resposta destacáveis, com o objetivo de familiarizar os 

estudantes com o modelo de prova de gabarito, similar ao das avaliações externas. 
Assessoria pedagógica contendo no mínimo seis capacitações presenciais realizadas por 

pedagogos com finalidade de apresentação e implantação do material, plano de ação e 

devolutivas de resultados. 

 
Ensino Fundamental – 8º. Ano – Língua Portuguesa 

O caderno 3 de Língua Portuguesa, destinado aos alunos do 8º. Ano do Ensino 

Fundamental, têm proposta didática pautada na compreensão de diferentes tipos de 
texto, em consonância com a Matriz de Referência do Saeb. Livro consumível, composto 

por 144 (cento e quarenta e quatro) páginas impressas em papel Offset 90g/m², no 

formato 20,5cm x 27,5cm. Organizado em 20 (vinte) lições, compostas pelos seguintes 
gêneros textuais: conto popular, lenda, cordel, depoimento, carta, notícia, tira, cartum, 

crônica, verbete de dicionário, poema, anúncio publicitário, entrevista, editorial, texto 

de divulgação científica, manual de instruções, conto, reportagem, poema visual, 

romance, artigo de opinião. Cada lição é sugerida para a aplicação em uma aula com 
duração de 50 (cinquenta) minutos, a ser trabalhada de acordo com o planejamento do 

educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de 

dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Os cadernos contemplam 04 (quatro) 
simulados, ao final de cada bloco de 05 (cinco) lições, para avaliação do processo de 

aprendizagem dos educandos. Além disso, o caderno dispõe de 04 (quatro) folhas de 

resposta destacáveis, com o objetivo de familiarizar os estudantes com o modelo de 

prova de gabarito, similar ao das avaliações externas. Assessoria pedagógica contendo 
no mínimo seis capacitações presenciais realizadas por pedagogos com finalidade de 

apresentação e implantação do material, plano de ação e devolutivas de resultados. 

 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 228 – e-mail: pmvg_licitacao@yahoo.com 
CEP: 36.720-000 

 
 

32 

Ensino Fundamental – 8º. Ano – Matemática 

O caderno 3 de Matemática, se debruça sobre a compreensão e resolução de situações-
problema, em consonância com a Matriz de Referência do Saeb. Livro consumível 

destinado aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental I, composto por 160 (cento e 

sessenta) páginas impressas em papel Offset 90g/m²,  no formato 20,5cm x 27,5cm, 

organizado em 16 (dezesseis) lições, compostas pelos seguintes conteúdos: reta 
numérica, números racionais e suas representações, frações e números decimais, 

expressões numéricas, problemas com números naturais e números inteiros, problemas 

com números racionais, unidades de medida, porcentagem, mapas e figuras 
geométricas, triângulos e quadriláteros, ângulos e polígonos, ampliação e redução de 

figuras, perímetro e área, expressões algébricas, problemas envolvendo tabelas e 

gráficos, construção de tabelas e gráficos . Cada lição é sugerida para aplicação em uma 

aula com duração de 50 (cinquenta) minutos, a ser trabalhada de acordo com o 
planejamento do educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus 

progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Os cadernos 

contemplam 04 (quatro) simulados, ao final de cada bloco de 04 (quatro) lições, para 
avaliação do processo de aprendizagem dos educandos. Além disso, o caderno dispõe 

de 04 (quatro) folhas de resposta destacáveis, com o objetivo de familiarizar os 

estudantes com o modelo de prova de gabarito, similar ao das avaliações externas. 
Assessoria pedagógica contendo no mínimo seis capacitações presenciais realizadas por 

pedagogos com finalidade de apresentação e implantação do material, plano de ação e 

devolutivas de resultados. 

 
Ensino Fundamental – 9º. Ano – Língua Portuguesa 

O caderno 4 de Língua Portuguesa, destinado aos alunos do 9º. ano do Ensino 

Fundamental, têm proposta didática pautada na compreensão de diferentes tipos de 
texto, em consonância com a Matriz de Referência do Saeb. Livro consumível, composto 

por 160 (cento e sessenta) páginas impressas em papel Offset 90g/m²,  no formato 

20,5cm x 27,5cm. Organizado em 20 (vinte) lições, compostas pelos seguintes gêneros 
textuais: letra de canção, diário, autobiografia, biografia, carta argumentativa, notícia, 

tira, cartum e charge, crônica, verbete de enciclopédia e texto expositivo, manual de 

instruções, poema, campanha publicitária, conto, texto de divulgação científica, 

romance, reportagem, texto expositivo, texto teatral, artigo de opinião. Cada lição é 
sugerida para a aplicação em uma aula com duração de 50 (cinquenta) minutos, a ser 

trabalhada de acordo com o planejamento do educador. Os conteúdos abordados 

preveem tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. Os cadernos contemplam 04 (quatro) simulados, ao final de cada bloco de 

05 (cinco) lições, para avaliação do processo de aprendizagem dos educandos. Além 

disso, o caderno dispõe de 04 (quatro) folhas de resposta destacáveis, com o objetivo 
de familiarizar os estudantes com o modelo de prova de gabarito, similar ao das 

avaliações externas. Assessoria pedagógica contendo no mínimo seis capacitações 

presenciais realizadas por pedagogos com finalidade de apresentação e implantação do 

material, plano de ação e devolutivas de resultados. 
 

Ensino Fundamental – 9º. Ano – Matemática 

O caderno 4 de Matemática, se debruça sobre a compreensão e resolução de situações-
problema, em consonância com a Matriz de Referência do Saeb. Livro consumível 

destinado aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental I, composto por 160 (cento e 

sessenta) páginas impressas em papel Offset 90g/m²,  no formato 20,5cm x 27,5cm, 

organizado em 16 (dezesseis) lições, compostas pelos seguintes conteúdos: números 
racionais e operações, radicais e problemas com números racionais, medidas e 

porcentagem, tabelas e gráficos, expressões algébricas, equações de 2º. Grau, 

equações e inequações, sistemas e equações de 1º. Grau, sólidos e triângulos, 
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polígonos, círculos, circunferências e coordenadas cartesianas, triângulo retângulo, 

área, volume, figuras semelhantes, proporções e grandezas. Cada lição é sugerida para 
aplicação em uma aula com duração de 50 (cinquenta) minutos, a ser trabalhada de 

acordo com o planejamento do educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas 

com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Os cadernos 

contemplam 04 (quatro) simulados, ao final de cada bloco de 04 (quatro) lições, para 
avaliação do processo de aprendizagem dos educandos. Além disso, o caderno dispõe 

de 04 (quatro) folhas de resposta destacáveis, com o objetivo de familiarizar os 

estudantes com o modelo de prova de gabarito, similar ao das avaliações externas. 
Assessoria pedagógica contendo no mínimo seis capacitações presenciais realizadas por 

pedagogos com finalidade de apresentação e implantação do material, plano de ação e 

devolutivas de resultados. 

 
 

2) Unidade de atividade off-line  

Nos livros são inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não 

sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o 
simulado, para se familiarizarem com o modelo de prova de gabarito, similar ao das 

avaliações externas.  

  

3) Desenvolvimento de itens de avaliação  
Elaboração, diagramação, revisão e análise pedagógica dos itens que compõem os 

exercícios de práticas de cada lição e de cada simulado. Itens estes que são 

reanalisados conforme cada comportamento de respostas dos alunos.   
  

4) Consolidação de avaliações  

A cada conjunto de lições, há uma proposta de avaliação de processo em formato de 

simulado, para que os alunos se familiarizem com o tipo de exame a que serão 
submetidos no ensino fundamental. Nos cadernos de Língua Portuguesa e de 

Matemática, para cada avaliação, há uma Folha de Respostas em que os alunos 

transpõem as respostas dadas às questões. Desse modo, o Projeto viabiliza ao grupo 
de estudantes o exercício do preenchimento de gabaritos oficiais.  

Para o professor, além das orientações para correção das questões, há quadros avulsos 

que permitem o acompanhamento do desempenho e o progresso de seus alunos em 

cada simulado.  
  

5) Livro do Professor  

Aos educadores, o Projeto disponibiliza uma coleção de Guias e Recursos Didáticos, 

organizados por ano de escolaridade, os quais apresentam orientações detalhadas 
para cada lição proposta ao estudante; encaminhamentos para aplicação e correção 

dos simulados; e quadros para consolidação e acompanhamento da progressão dos 

alunos. Os guias do professor apresentam a reprodução reduzida do livro do aluno, e 
para cada lição proposta ao estudante, a descrição da habilidade desenvolvida na 

atividade; orientações de encaminhamento; e orientações para explorar dificuldades; 

além da explicitação dos descritores da Matriz de referência do Saeb abordados em 
determinadas atividades.  

Ao final de cada Guia do Professor, há um Quadro de acompanhamento que consiste 

no registro dos resultados individuais dos estudantes nos simulados. Esse registro 

fornece um diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e de toda a turma, 
possibilitando a identificação de principais dificuldades e o planejamento de novas 

estratégias para as próximas aulas.   

Os Guias do professor se apresentam em formato 23 x 28,8 cm.  
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6) Frete Dedicado 
Transporte do material até cliente final com as quantidades indicadas em contrato 

de livros dos alunos e livros dos professores com o prazo de até 10 dias após a 

entrega do empenho assinado / ordem de fornecimento. 

 

7) Capa Personalizada 
Customização da capa dos livros com indicação do logo / brasão do município além 

dos logos do governo federal e FNDE. 

 

  

  
  

  



 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 228 – e-mail: pmvg_licitacao@yahoo.com 
CEP: 36.720-000 

 
 

35 

ANEXO IV CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

  
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº. 050/2019. 

PREGÃO PRESENCIAL nº. 007/2019 

  

À Prefeitura Municipal de Volta Grande - MG.    
   

Prezados Senhores.  

  
Ref: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019–Comissão de Licitações - Proposta de 

Fornecimento. Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo 

discriminados, conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação 

em epígrafe.  
  

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:  

 
RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

REPRESENTANTE E CARGO:  
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:   

ENDEREÇO e TELEFONE:  

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA  

  
2. CONDIÇÕES GERAIS  

  

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege 
a presente licitação.  

N° 

Item 
Cód. Descrição Und. Qtd. Marca/ 

Nome 

Comercial 

Vlr. Unit. 

R$ 
Vlr. Total 

R$ 

0001 1498304379 Kit Língua Portuguesa e Matemática para 

apoio à realização da prova brasil composto 

por módulos para aluno e professor - 2° ano 

do Ensino Fundamental.  

Kit 57    

0002 1498304380 Kit Língua Portuguesa e Matemática para 

apoio à realização da prova brasil composto 

por módulos para aluno e professor - 3° ano 

do Ensino Fundamental.  

Kit 45    

0003 1498304381 Kit Língua Portuguesa e Matemática para 

apoio à realização da prova brasil composto 

por módulos para aluno e professor - 4° ano 

do Ensino Fundamental. 

Kit 54    

0004 1498304382 Kit Língua Portuguesa e Matemática para 

apoio à realização da prova brasil composto 

por módulos para aluno e professor - 5° ano 

do Ensino Fundamental. 

Kit 66    

0005 1498304383 Kit Língua Portuguesa e Matemática para 

apoio à realização da prova brasil composto 

por módulos para aluno e professor - 6° ano 

do Ensino Fundamental. 

Kit 81    

0006 1498304384 Kit Língua Portuguesa e Matemática para 

apoio à realização da prova brasil composto 

Kit 60    
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por módulos para aluno e professor - 7° ano 

do Ensino Fundamental. 

0007 1498304385 Kit Língua Portuguesa e Matemática para 

apoio à realização da prova brasil composto 

por módulos para aluno e professor - 8° ano 

do Ensino Fundamental. 

Kit 56    

0008 1498304386 Kit Língua Portuguesa e Matemática para 

apoio à realização da prova brasil composto 

por módulos para aluno e professor - 9° ano 

do Ensino Fundamental. 

Kit 50    

Total R$: 

 
  

2.2. Valor Global da Proposta R$................... (               ).  

  
2.3. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura.    

  

2.4. - Prazo de entrega conforme Edital.  

2.5. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno 
fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc), 

cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.   

  
 

 

Local e Data  
 

Assinatura e Carimbo a Proponente  

(Obs.: Representante Legal Da Empresa).  
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ANEXO V DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

  
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº. 050/2019.   

PREGÃO PRESENCIAL nº. 007/2019 

 

(Atenção esta declaração deverá ser entrega fora dos envelopes) 
 

(razão social na empresa)______________________________ 

CNPJ/CPF N.º : ___________________________________com sede na 

_________________________________ (endereço completo) por 
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento 

do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, 

publicada no DOU de 18/07/2002, DECLARA expressamente que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no 
Pregão Presencial n.º 007/2019. 

 

 

___________ de_________ de _______ de 2019. 
 

 

Nome por extenso e assinatura do representante legal 
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ANEXO VI ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA OU EPP   

  
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº. 050/2019. 

PREGÃO PRESENCIAL nº. 007/2019 

  

  
Obs: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes.  

  

A  Empresa  _______________________,  inscrita  no  CNPJ  n°   
_____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

_______________________, portador (a) da Carteira de Identidade n° 

_________________ expedida pela SSP/__ e de CPF n° _________________ 

DECLARA, para fins do disposto no item 5 do Edital do Pregão Presencial n° 007/2019, 
sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na 

presente data, é considerada:  

  
(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;  

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n° 

123/2006.  
  

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° 

do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.  

  
  

(localidade)_______, de ____________de 20....  

  
  

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

(Representante Legal) RG, CPF.  
  

  

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a 

condição jurídica da empresa licitante.  
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ANEXO VII DECLARAÇÃO EMPREGA MENOR 

  
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº. 050/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2019 

 

(NOME DA EMPRESA) ____, CNPJ n° _________________, sediada 

_______________________ (endereço completo) 
___________________________, declaro a estrita observância ao Princípio 

Constitucional do art. 7, inciso XXXIII da Carta Magna, e estou ciente de que 

eventual revelação da infringência à regra, acarretará a imediata inabilitação 

ou desclassificação do Pregão Presencial n° 007/2019, como a rescisão do 
Contrato Administrativo que venha a firmar com a Prefeitura Municipal de 

Volta Grande – MG. 

 

 
 

_____________ _____, _____ de _____________ de 20.... 

 

 
 

 

 

___________________________ 

Nome e número da identidade e CPF do declarante 
(representante legal da empresa)   
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ANEXO VIII DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

  
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº. 050/2019.   

PREGÃO PRESENCIAL nº. 007/2019 

  

(Nome da empresa), sediada (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
…........................, por intermédio do seu representante legal o Sr.(a) 

…...................., portador da Carteira de Identidade nº …......................... e do CPF 

nº …................, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das 
condições impeditivas, especificando:   

  

1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;   

2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;  3 - Que não 

foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, 
quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos;   

4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei 

Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.   
  

E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, 

comprometendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE à 

ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que 
comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e 

do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.   

  
 

 

...............................................   
(local e data)   

  

  

 
 

 

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

Assinatura, qualificação e carimbo  

(representante legal)  
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ANEXO IX CREDENCIAMENTO  

  
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº. 050/2019.  

PREGÃO PRESENCIAL nº. 007/2019  

 

 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) 

______________________ ___________________________________, 

portador do Documento de Identidade n.º ___________________, inscrito no 

CPF sob o nº _____________________________, para participar da licitação 
acima referenciada, instaurada pela Prefeitura Municipal de Volta Grande, 

como representante da empresa ____________________ 

________________________, outorgando-lhe plenos poderes para 

pronunciar-se em seu nome, bem como assinar proposta comercial, assinar 
documentos, requerer vistas de documentos e propostas, desistir e interpor 

recursos e praticar todos os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos 

por firme e valioso. 

 

 
 

 

Local e data, ____ de _______________ de 2019. 

 
 

 

 

Assinatura: _______________ 
Nome legível: _____________ 

Qualificação: ______________ 

 

 

 
 

 

 

 
* Credenciamento com Firma Reconhecida. 
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ANEXO X - MINUTA DE CONTRATO. 
  

CONTRATO Nº--------/2019, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE  

VOLTA GRANDE – MG, E ............  
  

Pôr este instrumento de CONTRATO, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VOLTA GRANDE – MG, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.710.690/0001-75, situada 
na Av. Arthur Pedras,120,Centro,Volta Grande – MG, neste ato representada por seu 

Prefeito Municipal, o Senhor, Jorge Luiz Gomes da Costa, brasileiro, casado, inscrito 

no CPF sob o nº               , residente e domiciliado neste Município, doravante 

denominado CONTRATANTE, de outro lado a empresa ___________, situada à Rua 
_______ Bairro _____, _____/____, Cidade de ____________, inscrita no CNPJ sob 

o nº. _____, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu 

sócio-gerente, Sr. __________, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº _____ 
e inscrito no CPF sob o nº _____, resolvem celebrar o presente Contrato, como 

especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº 050/2019, 

na modalidade Pregão Presencial nº 007/2019, do tipo menor preço, sob a regência 
da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02 e demais legislações pertinentes, 

mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas)  

  

1 - DO FUNDAMENTO/VINCULAÇÃO  
  

1.1- A presente Contratação fundamenta-se no excepcional interesse público 

vincula ainda no Processo Licitatório nº 050/2019, na modalidade Pregão 

Presencial nº 007/2019, tipo menor preço, homologada no dia ________,e 
rege-se por todas as disposições contidas naquele Edital, bem como as 

disposições da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002.  

  

2 - DO OBJETO.  
  

  

2.1– -Cabe à CONTRATADA, e constitui objeto do presente CONTRATO, Aquisição 

de 469 (quatrocentos e sessenta e nove) kits da Língua Portuguesa e 
Matemática, para apoio a realização da “Prova Brasil” composto por módulos 

para aluno e professor do 2º (segundo) ao 9º (nono) ano do EF. Os livros 

didáticos terão que atender a norma técnica ABNT 14.869-2 para garantir a 

qualidade e resistência. Cujos recursos são oriundos do PAR – Plano de Ações 
Articuladas nº 201804222-8, celebrado entre o Município de Volta Grande/MG e o 

FNDE/MEC, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Educação do 

MUNICÍPIO DE VOLTA GRANDE /MG, conforme especificações constantes abaixo:  

  

ITEM  ESPECIFICAÇÃO  VALOR UNITÁRIO  VALOR TOTAL  

001  .......................      

  

2.1.1- Estima-se em R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) o valor global do presente 
CONTRATO tomando como base os preços licitados.  

  

 
 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 228 – e-mail: pmvg_licitacao@yahoo.com 
CEP: 36.720-000 

 
 

43 

 

 
  

3 – DO REGIME DE EXECUÇÃO/ENTREGA DOS PRODUTOS.  

  

3.1- - Os materiais descritos na especificação do objeto, do presente Termo de 

Referência, deverão ser entregues, na Secretaria de Educação no prazo de até 
09 (nove) dias corridos contados a partir da Ordem de Serviço a ser expedida 

pelo órgão competente, em uma única etapa.  

   

3.2- - Em caso do prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos facultativos, 
sábados ou domingos, a entrega deverá ocorrer no 1º (primeiro) dia útil após.  

  

3.3- - A entrega dos referidos kits deverá ser agendada, mediante os telefones para 

contato informados pela CONTRATANTE, com antecedência de 3 (três) dias 
corridos.  

  

3.4- - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 

justificados em até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de execução, e 
aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento 

contratual.  

  

3.5- - A contratada deverá formar kits individuais, montados de acordo com o Termo 
de Referência, para cada aluno/professor, empacotado em material plástico 

transparente.  

  

3.6- - Os kits dos alunos e dos professores, montados de acordo com o Termo de 
Referência, deverão vir acondicionados em caixas de papelão, sendo informado 

do lado de fora da caixa o quantitativo de kits contidos em cada caixa.  

  

3.7- - A CONTRATADA deverá providenciar a correta embalagem dos kits dos alunos 
e dos professores a fim de evitar avarias ou deteriorações durante o transporte 

ao seu destino final.  

  

3.8- - O OBJETO será recebido:  
  

• PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa 

credenciada pela CONTRATANTE.  
  

• DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após 

verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as 

condições estabelecidas foram atendidas, e, consequente aceitação das notas fiscais 
pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.  

  

4-CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
  

4.1-O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Volta Grande-MG, em até 30 

(trinta) dias corridos após a data do recebimento dos produtos, mediante a 

apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na tesouraria da Prefeitura 
Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela 

contratada.   
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4.2-A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em 
papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser 

depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar 

o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.   

  
4.3- Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 

pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.   

  
4.4-A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir 

dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido 

aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.  

 5-DO REAJUSTE.  
  

5. 1-Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o 

desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea 

“d” da Lei 8.666/93.   
  

5.1.1-Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a 

PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a 
procedência do pedido.  

  

6 - DA VIGÊNCIA  
  

6.1 - O prazo total de prestação dos serviços do objeto desta licitação será de  

06 (seis) meses iniciando na assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério 

da Administração Municipal e em conformidade com a legislação aplicável.  
 

7 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

  
  

I- DA ADMINISTRAÇÃO:  

  
7.1 - Sem prejuízo das demais disposições deste contrato e dos termos do Processo 

do Pregão em questão constituem obrigações do Município:  

  

7.1.1 - Efetuar o pagamento no valor estipulado na Cláusula sétima.  
  

7.1.2 - Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições estabelecidas 

no presente contrato.  
  

7.1.3 - Fiscalizar, através do (a) Secretário da Pasta/Núcleo de Compras, a execução 

do objeto contratual, não eximida a CONTRATADA da integral responsabilidade pela 
observância do objeto do presente contrato.  

  

7.1.4 - Não serão aceitos, pela Prefeitura Municipal, os materiais que não estiverem 

em conformidade com as especificações deste instrumento.  
  

II-DA ADJUDICATÁRIA:  

  
7.2 - Sem prejuízo das demais disposições deste contrato e dos termos do Processo 

do Pregão em questão constituem obrigações da CONTRATADA:  
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7.2.1 - A Contratada comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos 
materiais fornecidos, que deverão estar dentro das especificações técnicas e padrões 

de qualidade.   

  

7.2.2 - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do 
Pregão, durante a execução do contrato.  

  

7.2.3 - Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, 
no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do 

Consumidor.  

  

I - Os produtos deverão se adequar as seguintes disposições:  
  

a) Os produtos deverão ser entregues exatamente como foram solicitados  

(embalagem, medida, quantidade);  

b) Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem 
danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da 

entrega.  

c) Não serão aceitos produtos que não atendam as especificações do objeto deste 

contrato, caso ocorra, o que não estiver dentro da conformidade, será desprezada.  
  

8 – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:  

  

  
8.1- O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou 

parcialmente.  

  
9 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO.  

  

  
9.1- A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Educação, conforme 

estabelece o Art. 67 da Lei Nº 8.666/93 e não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua 

ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 
prepostos.  

   

  
10 - DA ATESTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS.  

  

  
10.1- A atestação da nota fiscal/fatura referentes à compra dos produtos, caberá ao 

Setor competente da Prefeitura Municipal de Volta Grande/MG.  

  

11 - DAS MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS.  
  

  

11.1 - Qualquer modificação das condições estabelecidas neste instrumento só poderá 
ser determinada pela CONTRATANTE, através de aditamento, atendendo ao disposto 

nas Leis Federais n.º 8.666/93 e suas alterações.  

  
12 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.  
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12.1 - Os recursos para fazer face às despesas advindas, do presente CONTRATO, 
são oriundos da dotação orçamentária prevista no Orçamento Municipal vigente nº:   

  

3.3.90.30.00.2.05.01.12.361.0010.2.0041 fonte 00.01.46 Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental R$ 99.271,68 
 

 

13 - DA RESCISÃO.  
  

  

13.1 - O CONTRATO, poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo que o 

primeiro caso somente pôr parte da CONTRATANTE, atendida a conveniência 
administrativa ou na ocorrência dos motivos alentados nos artigos 79 e seguintes da 

Lei Federal 8.666/93.  

  

  

13.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 

rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93.   

  

  
14 – SANÇÕES.   

  

14.1- A CONTRATADA, deixando de entregar documento exigido, apresentando 
documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo 

a proposta, falhando ou fraudando na execução do Contrato, comportando-se de modo 

inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
administração Municipal e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro de 

Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

neste Contrato e demais cominações legais.   

  
§1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 

descumprimento contratual:  

  

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou 
por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o 

(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência.   

  

II. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou 

legal, com a possível rescisão contratual.   

  

III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese da CONTRATADA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 

demais casos de descumprimento contratual, quando a Administração Municipal, em 

face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá 
reduzir o percentual da multa a ser aplicada.   

  

§2º – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 
descontado dos pagamentos devidos pela Administração. Se os valores não forem 

suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida 
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pela CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da aplicação da 

sanção.   
  

§3º - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.  
15- DOS CASOS OMISSOS.  

15.1 - Os casos omissos como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei Federal 

8.666/93 e suas alterações, e no Edital de Pregão Presencial n.º. 007/2019, cujas 
normas ficam incorporadas ao presente instrumento ainda que delas não se faça aqui 

menção expressa.  

  

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.  
  

16.1 - A CONTRATADA, se compromete em apresentar, sempre que solicitada, 

documentos fiscais que comprovem a regularidade com os Tributos Federais, Estaduais 

e Municipais, bem como com os Encargos Sociais, gerados em função da execução do 
objeto do presente CONTRATO.  

  

  

16.2 - A CONTRATADA no ato de celebração do presente CONTRATO, firma termo 
de responsabilidade geral e irrestrita pela procedência dos produtos e qualidade 

durante a execução objeto deste CONTRATO.  

  
  

16.3. O objeto do presente CONTRATO poderá sofrer acréscimos ou supressões em 

conformidade com o estabelecido nos § 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.  
17 - DO FORO.  

  

17.1 - Com a renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, fica eleito o 

FORO da Comarca de Além Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
decorrentes deste CONTRATO.  

  

E, por estarem às partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, de pleno acordo com o 
disposto neste instrumento, assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, 

em 02 (duas) vias de igual teor e forma.  

  
Volta Grande – MG, _______de ____________ de 2019.  

  

  

  
Prefeitura Municipal de Volta Grande – MG  

Jorge Luiz Gomes da Costa - Prefeito Municipal  

Contratante  
  

FULANO DE TAL.  

Contratada.  
TESTEMUNHAS:  

___________________________/______________________ Nome:    

                  Nome:  

R.G:                                              R.G:  


