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EDITAL Nº 007/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 010/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2022 

TIPO DE  

LICITAÇÃO: 
MENOR PREÇO POR ITEM 

REGIME DE 

EXECUÇÃO: 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

ABERTURA 

DO EDITAL: 
24/02/2022 

DATA DE  

REALIZAÇÃO 

DA SESSÃO: 

17/03/2022 

HORÁRIO DE 

INÍCIO DA 

SESSÃO: 

09H30MIN 

LOCAL: 

Sede da Fundação Educacional do município de Assis, Sala 

da Seção de Materiais – Bloco II / Avenida Getúlio Vargas, 

1200, Vila Nova Santana, município de Assis, Estado de São 

Paulo. 

OBJETO: 

AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

ATIVIDADES LÚDICAS, COM CRIANÇAS E ADULTOS, REALIZADAS 

EM DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA 

FEMA. 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA – MP E EPP 

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará o PREGÃO PRESENCIAL do 

tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme especificações e exigências 

constantes deste instrumento convocatório e seus anexos e em conformidade 

com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, aplicando-se, 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1.993 e suas alterações e da Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de 

agosto de 2.014.  

SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Os envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇOS (01) e os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO (02) definidos neste Edital, e a DECLARAÇÃO de pleno atendi-

mento aos requisitos de habilitação deverão ser entregues no local, data e 
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horário descritos no preâmbulo deste edital. 

1. DO OBJETO  

Esta licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS, COM CRIANÇAS E ADULTOS, 

REALIZADAS EM DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA 

FEMA. 

2. DAS LICITANTES E SUAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. A participação na presente Licitação se efetivará mediante a apresenta-

ção, na data, hora e local expressamente indicado no preâmbulo deste Edi-

tal, da Documentação e da Proposta de Preços, endereçadas à Pregoeira. 

2.2. Toda e qualquer empresa, excetuando-se o item 2.3. e seus subitens, do 

ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, que satisfaça plenamente 

todas as condições do presente Edital e seu (s) anexo (s), poderá participar 

da presente Licitação 

2.3. Além de cooperativa, não será permitida a participação de empresas: 

2.3.1. Estrangeiras que não funcionem no País; 

2.3.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de 

constituição; 

2.3.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com 

esta Administração nos termos do inciso III do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações; 

2.3.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 

10.520/02; 

2.3.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 

9.605/98; 

2.3.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

2.4. A participação neste processo licitatório implica o pleno conhecimento 

de suas instruções, não cabendo, após a abertura do certame, a alegação 

de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo.  
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2.4.1. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente 

o edital e seus anexos. 

3. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS  

3.1. Os documentos para o credenciamento deverão ser apresentados FORA 

dos Envelopes Nº 01 e Nº 02.  

3.2. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apre-

sentados separadamente em 2 (dois) envelopes distintos não transparentes, 

fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além da identifi-

cação da licitante, os seguintes dizeres: 

EDITAL N° 007/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 

Abertura dia 17/03/2022 às 09H30MIN. 

ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

Razão Social da Proponente: 

CNPJ:  

Endereço: 

Fone/Fax:                                               E-mail: 

 

EDITAL N° 007/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 

Abertura dia 17/03/2022 às 09H30MIN. 

ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Razão Social da Proponente: 

CNPJ:  

Endereço: 

Fone/Fax:                                               E-mail: 

3.2.1. As ausências dos dizeres não constituirão motivos para desclassificação 

do licitante, que poderá inserir as informações faltantes na parte externa do 

envelope 

3.2.2. Caso, eventualmente, ocorra a abertura do envelope 2 – HABILITAÇÃO 

antes do envelope 01 – PROPOSTA, por falta de informação no mesmo, será 

aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre 
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por todos os presentes. 

3.  DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documen-

tos:  

3.1.1. Quanto aos representantes: 

3.1.1.1. 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 obriga-

ções em decorrência de tal investidura. 

3.1.1.2. Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou ins-

trumento particular com firma reconhecida do representante legal que o as-

sina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, ne-

gociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como prati-

car todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento par-

ticular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa 

na forma estipulada no subitem 3.1.1.1. 

3.1.1.3. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá 

identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto. 

3.1.2. Quanto às licitantes, deverão apresentar FORA dos Envelopes nº 01 (Pro-

posta de Preços) e nº 02 (Documentos de Habilitação): 

a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo 

com modelo estabelecido no ANEXO III. 

b) Declaração de inexistência de fatos supervenientes a participação em li-

citação, de acordo com modelo estabelecido no ANEXO IV. 

c) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, visando ao 

exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 

123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no 

ANEXO V. 

http://www.femanet.com.br/


C.L. FEMA 
 
FLS. n° 

   
     Fundação Educacional do Município de Assis 
        Campus “José Santilli Sobrinho”                             

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130 
Fone/Fax (18) 3302-1055  - www.fema.edu.br  

 
5 

3.1.3. A licitante que não contar com representante presente na sessão ou, 

ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome, por falta de docu-

mentação exigida ou por apresentação de documentação defeituosa, ficará 

impedida de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de de-

clarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, 

ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há 

de ser considerado para efeito de ordenação das propostas e apuração do 

menor preço. 

3.1.4. Aberta a fase de credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos 

credenciamentos de eventuais licitantes retardatárias. 

3.1.4.1. Será considerada licitante retardatária aquela que não estiver pre-

sente no local indicado para Sessão e no horário determinado para sua aber-

tura oficial pela Pregoeira, conforme hora indicada em relógio local. 

3.1.5. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante creden-

ciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma licitante 

credenciada. 

3.1.6. Na fase de lances e de negociação do preço final, será permitido o uso 

de celular exclusivamente para esclarecimento de caráter excepcional, de-

vendo prevalecer os poderes outorgados ao Procurador conforme condição 

expressada na alínea 3.1.1.2 supra. 

4. DOS CONTEÚDOS DO ENVELOPE N° 01 - “PROPOSTA DE PREÇO” 

4.1. A proposta poderá ser redigida na forma sugerida pelo ANEXO II, digitada, 

impressa ou preenchida a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo 

quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões 

ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo represen-

tante legal da licitante ou pelo procurador. 

4.2. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou dis-

trações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de 
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quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qual-

quer natureza. 

4.3. Deverão estar consignados na proposta: 

4.3.1. Identificação completa da licitante, constando, no mínimo: 

a) Razão Social; 

b) Endereço completo; 

c) Telefone para contato; 

d) E-mail pessoal e/ou institucional; 

e) CNPJ; 

f) Número da inscrição estadual ou municipal. 

4.3.2. Número do Pregão e do Processo Licitatório. 

4.3.3. Números dos itens, que deverá ser compatível com o Termo de Referên-

cia – ANEXO I. 

4.3.4. Identificação e especificação completa dos materiais ofertados (desde 

que já não definidas no Termo de Referência – ANEXO I), constando inclusive 

a marca e, quando for o caso, modelo e procedência. 

4.3.5. Preço unitário de cada item do respectivo Termo de Referência e o total, 

expressos em moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresenta-

ção, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, 

incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tri-

butos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indi-

retas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licita-

ção. 

4.3.6. Validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir 

da data de sua apresentação. 

4.3.7. O prazo e condições de entrega, conforme indicado no Termo de Refe-

rência – ANEXO I; 

4.3.8. Declarações, que poderão ser impressas na proposta, de que: 

http://www.femanet.com.br/


C.L. FEMA 
 
FLS. n° 

   
     Fundação Educacional do Município de Assis 
        Campus “José Santilli Sobrinho”                             

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130 
Fone/Fax (18) 3302-1055  - www.fema.edu.br  

 
7 

a) o produto ofertado, e que será entregue, atende integralmente às especi-

ficações exigidas no Termo de Referência – ANEXO I. 

b) o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos incorri-

dos na data da apresentação desta proposta, incluindo, entre outros: tributos, 

encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 

4.4. O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá corresponder aos preços 

finais, considerando os benefícios tais como isenções, imunidades ou outros 

de qualquer natureza. 

4.5. Para as licitantes que fizerem lances, será considerado o último valor ofer-

tado. 

5. DOS CONTEÚDOS DO ENVELOPE N° 02 - "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" 

5.1. Para a habilitação, todas as licitantes, inclusive as microempresas e em-

presas de pequeno porte, deverão apresentar a documentação completa, 

na seguinte conformidade: 

5.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA (conforme o caso) 

5.1.1.1. Registro empresarial, no caso de empresário individual;  

5.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-

gistrado, em se tratando de sociedade empresária ou simples e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

5.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade não empresária, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

5.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

o exigir. 

5.1.1.5. Os documentos relacionados nos subitens 5.1.1.1 a 5.1.1.4. não preci-

sarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação" se tiverem sido apre-

sentados para o credenciamento neste certame.  
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5.1.1.6. Os documentos apresentados por empresas que possuam filiais deve-

rão possuir a titularidade do licitante (mesma razão social e mesmo CNPJ), 

exceto os documentos de qualificação técnica, que poderão trazer CNPJ da 

filial ou da matriz, conforme o caso. 

5.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

5.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Mi-

nistério da Fazenda (CNPJ); 

5.1.2.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva 

com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

5.1.2.3. Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Esta-

dual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 

5.1.2.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regulari-

dade do FGTS; 

5.1.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débi-

tos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 

e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011; 

5.1.2.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da par-

ticipação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida 

para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição; 

5.1.2.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da ho-

mologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da FEMA, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa; 

5.1.2.8. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
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anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação das licitantes 

para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitató-

rio, nos termos do artigo 4º, inciso XXIII da Lei nº 10.520/02. 

5.1.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

5.1.3.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da 

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

física. Não constando no documento seu prazo de validade, será aceito do-

cumento emitido até 60 (sessenta) dias da data prevista para a realização da 

sessão pública do PREGÃO; 

5.1.3.1.1. Para fins da comprovação acima, entende-se por sede o principal 

estabelecimento da empresa (a matriz). 

5.1.4. DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CF/88 

5.1.4.1. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por 

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

órgão ministerial competente em relação ao Inciso XXXIII, Artigo 7° da 

CRFB/88, conforme modelo estabelecido no Anexo VI deste Edital. 

5.1.5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

5.1.5.1. Os documentos poderão ser apresentados no original por qualquer 

processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia 

simples, desde que acompanhada do original, para que seja autenticado 

pela Pregoeira ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua 

apresentação. 

5.1.5.1.1. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de docu-

mentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se re-

fere às certidões. 

5.1.5.2. Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresen-

tadas, este Tribunal de Contas aceitará como válidas as expedidas até 90 (no-

venta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

http://www.femanet.com.br/
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5.1.5.3. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovada-

mente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

5.1.5.4. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarre-

tará a inabilitação da licitante. 

5.1.5.5. A Pregoeira ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta di-

reta na internet nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade 

dos documentos obtidos por este meio eletrônico. 

6. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. Na hora e local indicados neste edital será aberta a sessão de processa-

mento do Pregão, iniciando-se com a fase de credenciamento das licitantes, 

observadas as disposições da cláusula sexta deste edital. 

6.2. Encerrada a fase de credenciamento, as licitantes entregarão à Pregoeira 

os envelopes Nº 1 e Nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta 

de Preços e a Documentação de Habilitação. 

6.2.1. Decidindo a Pregoeira sobre o credenciamento das licitantes, ficará en-

cerrada a fase de credenciamento e passando-se à fase de abertura dos en-

velopes da Proposta de Preços. 

6.3. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condi-

ções formais estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas 

as propostas: 

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

neste Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

licitantes. 

c) que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 

6.3.1. A análise da proposta no que se refere ao subitem 6.3. “a)” no tocante 

as especificações, quando em razão da quantidade, complexidade e/ou 
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quando pela natureza do objeto exigir conhecimento específico e/ou téc-

nico, a Pregoeira poderá suspender a Sessão para que o responsável técnico 

ou representante da unidade requisitante se manifeste acerca do cumpri-

mento da proposta aos termos do Edital e seus Anexos. 

6.4. O julgamento será feito pelo critério de menor preço por item, observadas 

as especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos 

neste Edital. 

6.5. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Pregoeira dará 

por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito. 

6.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 

com observância dos seguintes critérios: 

6.6.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% 

(dez por cento) superior àquela; 

6.6.2. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no 

item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores 

preços, até o máximo de três. No caso de empate das propostas, serão admi-

tidas todas estas, independentemente do número de licitantes; 

6.6.3. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas seleci-

onadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da 

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

cidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços; 

6.6.3.1. A licitante sorteada em primeiro lugar escolherá a posição na ordena-

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

até a definição completa da ordem de lances. 

6.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, in-

feriores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os 

lances, conforme orientação da PREGOEIRA no momento da disputa de pre-

ços tendo-se por base o valor total do item. 
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6.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as partici-

pantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

6.9. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência 

às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

6.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apre-

sentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 

até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 

6.9.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais 

bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela consi-

derada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será de-

clarada a melhor oferta. 

6.9.2.1. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o en-

cerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeira, sob pena de 

preclusão; 

6.9.2.2. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 

estabelecido no subitem 6.9.1 será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar 

nova proposta; 

6.9.2.2.1. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apre-

sentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação. 

6.9.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a 

melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa 

ou empresa de pequeno porte; 

6.9.4. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pe-

queno porte, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à 

licitação, nos termos do quanto disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº 

10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese 
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de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno 

porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 

6.9.1; 

a) Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será declarada a me-

lhor oferta àquela proposta originalmente vencedora da fase de lances. 

6.10. Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos valo-

res, as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 6.6.1, 

e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, 

o último preço ofertado. 

6.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a lici-

tante desistente às penalidades legais cabíveis. 

6.12. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 

vistas à redução do preço. 

6.13. Após a negociação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito. 

6.14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, 

a critério da Pregoeira, será verificada o atendimento da licitante às condi-

ções habilitatórias estipuladas neste Edital. 

6.15. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação efetivamente entregues poderão ser saneadas na sessão pública 

de processamento do Pregão até a decisão sobre a habilitação, sendo ve-

dada a apresentação de documentos novos. 

6.16. A verificação será certificada pela Pregoeira, anexando aos autos do-

cumentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 

6.17. A licitada não se responsabiliza pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação.  

6.17.1. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os docu-

mentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
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6.18. Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos 

neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora. 

6.19. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se a licitante não aten-

der às exigências de habilitação, a Pregoeira examinará as ofertas subsequen-

tes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos auto-

res, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a 

habilitação da licitante, será declarada vencedora. 

6.20. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes. 

6.21. A Pregoeira, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligên-

cias julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e de-

clarações apresentadas, devendo as licitantes atenderem às solicitações no 

prazo por ela estipuladas, contado do recebimento da convocação. 

6.22. Havendo redução do valor inicialmente ofertado decorrente de lances 

e/ou negociação, a licitante vencedora deverá protocolar na Sede da FEMA, 

até o segundo dia útil seguinte contado da data de adjudicação do objeto, 

os novos preços unitários e totais para a contratação, nos moldes do ANEXO 

II deste Edital; 

6.22.1. Se a licitante vencedora do certame deixar de cumprir a obrigação 

estabelecida neste subitem 6.22, no prazo ali assinalado, os preços unitários 

finais válidos para a contratação serão aqueles apurados na fase de lances e 

consignados na Ata da sessão. 

7. DO ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

7.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propos-

tas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impug-

nar o ato convocatório do Pregão. 

7.2. Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e de-

verá ser enviada em documento timbrado com a identificação da licitante 

por correio eletrônico (e-mail), em anexo, ou protocolado na sede da FEMA; 
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7.2.1. O correio eletrônico (e-mail) ao qual devem ser enviadas as petições 

referidas nos itens anteriores será o indicado no item 14.8 deste edital. 

7.2.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho funda-

mentado, será designada nova data para a realização deste certame. 

7.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado 

este Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das con-

dições nele estabelecidas. 

8. DO RECURSO 

8.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 

de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 

licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual nú-

mero de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

8.1.1. A manifestação verbal e imediata ocorrerá na própria sessão pública, 

com o devido registro em ata da indicação do ato impugnado e a síntese da 

motivação da sua intenção. 

8.1.2. Considera-se tempestiva e imediata a manifestação verbal de intenção 

de recurso realizada na própria sessão pública, pelo representante credenci-

ado da licitante, no prazo de 5 (cinco) minutos a contar do encerramento 

oficial da etapa de lances, quando declarado o vencedor.  

8.2. A Pregoeira se pronunciará, acolhendo ou rejeitando a intenção de re-

curso, restritamente quanto ao preenchimento dos requisitos para admissibili-

dade recursal. 

8.2.1. Será rejeitada pela Pregoeira a intenção de recurso que se evidenciar: 

a) a ausência de pressupostos processuais intrínsecos ou extrínsecos; 

b) a inexistência de indicação específica do ato impugnado e a síntese da 

motivação; 

c) manifestamente protelatórios; 
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8.3. A não apresentação tempestiva das razões recursais no prazo assinalado 

no item 8.1. implicará o não exercício da faculdade de recorrer. 

8.4. Na hipótese de interposição de recurso, a Pregoeira encaminhará os au-

tos devidamente fundamentado à autoridade competente. 

8.5. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu aco-

lhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveita-

mento. 

8.6. O recurso deverá ser protocolado na sede da FEMA e dirigido à Autori-

dade Superior do órgão licitador. 

9. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

9.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, 

por ato da Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela autori-

dade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

9.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

9.3. A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante de inten-

ção de recurso na sessão pública importará: 

a) a decadência do direito de recurso; 

b) a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora; 

c) o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homo-

logação. 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO 

10.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, corre-

rão à conta dos recursos consignados no Orçamento da CONTRATANTE, de 

conformidade com o disposto no parágrafo 2º do artigo 12 da Lei nº 10.320, 

de 16 de dezembro de 1968, de acordo com a dotação orçamentária. 

3.3.90.30.00.00.00  MATERIAL DE CONSUMO 

3.3.90.30.14.00.00  MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 

CÓDIGO REDUZIDO 434 
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10.2. O valor total estimado é de R$ 23.506,00 (vinte e três mil, quinhentos e 

seis reais). 

11. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1. Deverá ser em conformidade com o item 3 do Termo de Referência – 

ANEXO I do Edital. 

12. FORMA DE PAGAMENTO 

12.1. Deverá ser em conformidade com o item 6 do Termo de Referência – 

ANEXO I do Edital.  

13. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

13.1. A recusa injustificada da adjudicatária em aceitar ou retirar o termo de 

contrato equivalente, dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumpri-

mento total da obrigação assumida, sujeitando-o a juízo da Administração, 

nos termos da legislação municipal:  

a) À multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;  

b) Ao pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova 

licitação ou contratação, para o mesmo fim;  

13.2. Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa 

de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do ajuste;  

13.3. Pela inexecução parcial do contrato, será aplicada à Contratada a 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.  

13.4. Pelo atraso injustificado a CONTRATADA incorrerá em multa diária de 

0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, excluída, quando for 

o caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes, quando destaca-

dos no documento fiscal, sendo que a aplicação da multa terá início no pri-

meiro dia seguinte ao término do prazo contratual ou de execução do serviço. 

13.4.1. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serão obri-

gatoriamente considerados inexecução total ou parcial, estando a Contra-

tada sujeita as sanções previstas nos subitens 13.2 ou 13.3.  
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13.5. As multas a que aludem os subitens anteriores não impedem que a Ad-

ministração rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções pre-

vistas nas Leis Federais e Municipais citadas no preâmbulo deste, a saber:  

13.5.1. Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades.  

13.5.1.1. A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:  

I. Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas 

ou defeitos observados na prestação dos serviços;  

II. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento 

dos serviços da FEMA, desde que não caiba a aplicação de sanção mais 

grave.  

13.5.2. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo de até dois anos, quando da inexecução 

contratual sobrevier prejuízo para a Administração;  

13.5.2.1. A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar 

do certame e for verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar 

com a Administração Pública. Caberá ainda a suspensão quando a licitante, 

por descumprimento de cláusula contratual, tenha causado transtornos no 

desenvolvimento dos serviços da FEMA.  

13.5.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminis-

tração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação.  

13.5.3.1. Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la 

falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manti-

ver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das 

multas previstas no edital e das demais cominações legais.  

13.5.4. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ca-

racterizando a inexecução parcial, a FEMA poderá reter preventivamente, o 
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valor da multa dos eventuais créditos que a Contratada tenha direito, até a 

decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.  

13.5.4.1. Caso a Contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente 

para cobrir o valor da multa, será retida a diferença, nos termos do subitem 

13.5.4. 

13.5.4.2. Se a FEMA decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será 

devolvido à Contratada.  

13.6. Independentemente das sanções retro, a CONTRATADA ficará sujeita, 

ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decor-

rentes de sua inadimplência, bem como arcará com a correspondente dife-

rença de preços verificada em nova contratação, na hipótese de os demais 

classificados não aceitarem a contratação pelos mesmos preços e prazos fi-

xados pelo inadimplente.  

13.7. É assegurado, nos termos legais, os prazos para exercício do direito da 

ampla defesa e do contraditório, na aplicação das sanções. 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor 

da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as 

licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

14.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação 

de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável 

por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do pro-

cesso licitatório. 

14.3. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Es-

tado de São Paulo. 

14.4. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, se-

rão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
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14.5. Após a publicação do Extrato do Termo de Homologação no Diário Ofi-

cial do Estado de São Paulo, os envelopes contendo os documentos de habi-

litação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de 

cinco dias, findo o qual serão inutilizados. 

14.6. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes das 

Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, e demais normas regulamentares 

aplicáveis. 

14.7. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

14.8. Informações e petições complementares que se fizerem necessárias po-

derão ser procuradas pelo interessado exclusivamente pelo e-mail licita-

cao@fema.edu.br. 

14.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

https://fema.edu.br/index.php/compraselicitacoes. 

14.9.1. A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos 

será divulgada no mesmo endereço eletrônico do item 14.9., sendo da res-

ponsabilidade dos interessados acompanharem as publicações. 

14.10. O proponente que vier a ser vencedor ficará obrigado a aceitar, nas 

mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da nota de em-

penho ou instrumento equivalente. 

14.11. Não havendo expediente na FEMA ou ocorrendo qualquer fato super-

veniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão 

será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no ho-

rário e local aqui estabelecido, desde que não haja comunicação da Prego-

eira em contrário. 

14.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, ex-

cluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

14.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 
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no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua quali-

ficação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 

sessão pública de pregão. 

14.14. Prazo para retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente é 

de 05 (cinco) dias úteis, no Setor de Compras da FEMA. 

14.15. Após a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, os 

envelopes 02 - "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" dos demais proponentes fica-

rão à disposição para retirada, que deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) 

dias úteis, sendo que ao final deste prazo a FEMA poderá se desfazer de tais 

documentos. 

14.16. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas 

na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Assis (SP), 

com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

14.17. Integra o presente Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes ane-

xos: 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo de Proposta; 

ANEXO III – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilita-

ção; 

ANEXO IV – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo; 

ANEXO V – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

ANEXO VI – Modelo de declaração de regularidade - Inciso XXXIII, Artigo 7° da 

CRFB/88; 

ANEXO VII – Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório 

ANEXO VIII – Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo 

 

Assis, 23 de fevereiro de 2022. 

 

Eduardo Augusto Vella Gonçalves 

Diretor Executivo 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 

1. OBJETO 

1.1. Esta licitação tem por finalidade AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS, COM CRIANÇAS E ADULTOS, 

REALIZADAS EM DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA 

FEMA, devendo ser igual ou equivalente: 

ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM  

ILUSTRATIVA 
QTDE 

01 

Brinquedos Educativos Kit completo com 3 

tabuleiros: Alfabeto de A a Z, Números de 

0 a 9 e 8 Formas. 

Tabuleiro é feito em MDF crú de 6 milíme-

tros de espessura com rebaixo para encai-

xar as letras, números e formas que são fei-

tas no EVA de 1 centímetro de espessura. 

Acompanha saquinho para guardar as le-

trinhas, números e formas. 

Tamanho do tabuleiro alfabeto: 

Largura: 45 centímetros; 

Altura: 26 centímetros; 

Espessura: 5 milímetros. 

Tamanho do tabuleiro números: 

Largura: 24 centímetros; 

Altura: 18 centímetros; 

Espessura: 5 milímetros. 

Tamanho do tabuleiro Formas: 

Largura: 30 centímetros; 

Altura: 18 centímetros; 

Espessura: 5 milímetros. 

Tamanho das letras, números e formas: 

Altura: 6 centímetros; 

Largura: proporcional a altura; 

Espessura: 1 centímetro. 

 

OBS. A cor do EVA pode variar.  

 

01 
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02 

Aramado Ondulado Educativo Pedagó-

gico. Pintado com tinta atóxica. 

O brinquedo é composto por: Uma base 

de MDF de 1,5 cm de espessura e 4 peças 

em madeira pinus de 2,3 cm. 

 

As cores podem variar. 

 

 

01 

03 

Aramado Espiral Educativo 

Confeccionado em madeira e arame re-

coberto com tubo de PVC flexível, tama-

nho 36 x 25 x 10 cm. Pintura atóxica. 

 

 

 

01 

04 

Brinquedo Aramado Montanha Russa Pe-

dagógico 

 

Composição: 

- Brinquedo aramado medindo 

27x21x3cm. 

- O percurso do aramado é feito com pe-

ças de diferentes formas geométricas. 

- O Jogo inteiro é de plástico rígido possibi-

litando fácil limpeza após o uso. Pintura 

atóxica. 

 

 

 

 

01 

05 

Divertilaço Brinquedo Educativo de Amar-

rar Tênis e Sapato.  

Base com formato de tênis, medidas 26x18 

cm. 

É um BRINQUEDO EDUCATIVO, colorido, 

produzido em madeira. 

Acompanha cadarço em cores sortidas. 

- MEDIDAS APROXIMADAS (C X L X A): 

26cm x 18cm x 1cm 

- 100% EM MADEIRA 

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 

- 1 Pé Divertilaço Pedagógico em Madeira 

- 1 Cadarço de Amarrar 

- Embalagem Protetora 

 

01 
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06 

Quebra-cabeça trem, composto por: 11 

peças e uma base em mdf. 

Dimensões aproximadas do produto: 28 x 

16 x 2,5 cm. 

Composição: M. D. F. adesivado. 

 

 

 

01 

07 

O quebra-cabeça gato é composto por 7 

peças grandes e coloridas.  

Composição: 1 base de 19 x 17 x 1,2 cm e 

7 peças de encaixe no tema gato. 

Em M.D.F. 

 

01 

08 

Quebra-cabeças elefante é composto em 

MDF. Composição: 1 base de 20 x 18 cm e 

7 peças coloridas 

 

  

01 

09 

Conjunto de blocos de construção com 

parafuso e blocos de montar educativo. 

Material: plástico 

Tamanho único quadrado: 5.2 x 4,2 x 

4,2cm 

Triângulo: 5,2 x 4,1 x 4,1cm 

Hexagonal: 5,2 x 4,2 x 4,2cm 

Formato de sinal: 5,2 x 4,1 x 4,1cm 

 

 

01 

10 

Casinha da dinda aranha 

04 Puzzle de animais e 05 formas geométri-

cas 

Material: plástico 
 

01 
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11 
Cubo de atividades: em tecido colorido.  

Enchimento de espuma de poliuretano 

Dimensões: 16 x 16 x 16 

 

 

01 

12 

Kit Halteres emborrachados. 

Contendo: 02 halteres de 1kg 

02 halteres de 2kg 

02 halteres de 3kg 

02 halteres de 5kg 

Fabricado em ferro fundido e revestido 

com PVC  

 

 

01 

13 
Munhequeira com peso 

Cada munhequeira pesando 0,5kg. 

Cor: preta 

 

02  

pares 

14 
Munhequeira com peso 

Cada munhequeira pesando 1kg. 

Cor: preta 
 

02 

pares 

15 

Bolinhas coloridas para piscina de boli-

nhas. 

Quantidade: pacote contendo 500 boli-

nhas. 

Cores sortidas. 

 

 

01 
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16 

Piscina de espuma circular medindo 

1,30m. 

Feita com espuma de alta densidade e re-

vestida com tecido vinil impermeável. 

Acompanha colchonete para o fundo da 

piscina.  

10cm nas laterais 

1,30 diâmetro x 0,30 altura 

Pode ser usada com bolinhas, também 

usado como cercadinho. 

 

 

 

01 

17 

Cama elástica Mini, diâmetro 95cm, con-

feccionado em tubo redondo de aço, 

parte superior em nylon reforçado com 

molas para movimento de balanço, pés 

com ponteiras de borracha antiderra-

pante, pés removíveis através de rosca 

 

 

02 

18 

Kit tatame E.V.A. 

Placas de E.V.A. , encaixe padronizado, 

colorido. 

Dimensões: 50 x 50 x 1cm 

 

01 

19 

Relógio pedagógico de madeira. 

Jogo de encaixar de madeira, relógio de 

palhacinho com 12 peças para encaixe 

em cores e formatos geométricos diversos 

e numerados de 01 a 12. 

 

 

01 

20 

Kit pescaria Festa Junina – Palhaço argola. 

Em plástico.  

Boca de palhaço/palhaço bocão com 05 

bolinhas. Tamanho: aproximadamente 

60cm de altura x 45cm de largura. Mate-

rial: papel cartonado, TNT e plástico.  

10 peixinhos de plástico, 05 argolas de 

plástico e 02 varas de bambu com aproxi-

madamente 60cm. 

 

 

01 
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21 

Kit de bambolê com guizo.  

Bambolê colorido com guizo 63cm. 

Kit com 12 bambolês. 

Material: aro de plástico reforçado com 

aproximadamente 63cm de diâmetro e 

guizo. 

 
 

01 

22 
Bola de basquete tamanho padrão 

Composição: borracha 

Modelo: tamanho 07 

 

01 

23 
Bola de vinil dente de leite com gomo 

preto.  

Tamanho: 15cm 

 

02 

24 
Bola pilates 25cm. Suporta até 100kg.  

Conter 01 bico reserva. 

Cor: não especificada.  

 

04 

25 

Bola de futebol com guizo para deficiente 

visual. 

Tamanho adequado para uso de adultos, 

jovens e crianças.  
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26 

Chute a gol: contém 02 traves e uma bola 

em vinil. Dimensões do produto: 53 x 27 x 

38,5cm. 02 Traves com rede de nylon e 04 

pinos de fixação. 

Cor: não especificada. 

 

01 

27 

Tabela de Basquete infantil aglomerado. 

Tabela de 15mm. 

Confeccionada em aglomerado. Possui 

aro trefilado, rede de nylon. 

Medidas da tabela: 0,50cm x 0,65 cm 

Medidas do aro: 36cm de diâmetro  

01 

28 

Dupla Face Jardim Praia Jogar E Pegar. 

Bastão E Bola. Coletor de bola de plástico 

resiliente. Ergonômico.  

Especificações: Material: plástico; pano 

com cochilo macio.  

Carta do tamanho: Tipo redondo (a, b): 

diâmetro 18.5cm/7.28 polegadas. Tipo de 

palma (c): 22x2 2cm/8.66x8.66inch. Tipo 

de dupla face (d, e): 32x1 9cm/12.6x7.48 

polegadas. Diâmetro da bola: 7cm/2.76 

polegadas. O pacote inclui: 2 x Pás; 1 x 

bola (a, b, c). 1 bola de sucção e 1 bola 

pegajosa (d, e). 

 
01 
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29 

Metal e Colorido.  

É Só Pressionar a Haste Contra o Chão 

Continuamente Para Que Ele Comece a 

Girar.  

Através de Suas Aberturas Latera é Emitido 

Um Som.  

Dimensões: 22CM (ALTURA DO PIÃO) 

 

02 

30 

Jogo De Boliche. Jogo De Boliche Brin-

quedo Infantil 16 Cm + 2 Bolas + 6 Pinos. 

Material dos pinos: plástico resistente e 

atóxico. Altura dos pinos: 16 cm. Quanti-

dade de pinos: 6. Material das bolas: Plás-

tico. Diâmetro das bolas: 9 cm. Quanti-

dade de bolas: 2 

 

01 

31 

JOGO DE BOLICHE INFANTIL EM MADEIRA 

COLORIDO.  

Produzido Em Madeira Maciça de Reflo-

restamento 

Diâmetro do Produto (Em MM): Pino: 550 | 

Bola: 750  

01 

32 

Chocalho - Buba Ball – Buba.  

Recomendado para bebês maiores de 6 

meses de idade 

Dimensões (AxLxC): Aproximadamente 20 

x 16 x 14Cm - (Alt-Comp-Larg).   

Peso: 350 Gramas.  

Material: 70% polímero termoplástico; 30% 

policarbonato 

 

02 
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33 

Andador Com Atividades - Zebrinha Com 

Luzes E Sons.  

Material Plástico e componentes eletrôni-

cos. Pilha: AA (LR6 - Pequena).  

Apresenta dois modos para estimular a cri-

ança durante as sessões de fisioterapia 

com o brincar terapêutico: sentado ou em 

pé e andando. 

Ao empurrar a zebra ocorre som com fra-

ses de incentivo, além de música. 

Apresenta dois botões que acendem para 

ativar luzes, música. 

 01 

34 

Triciclo Escolar - Azul / Vermelho. Assento 

com encosto alto. Estrutura em aço tubu-

lar; resistência e durabilidade. Rodas com 

capa antiderrapante; deslocamento su-

ave e sem ruído - Idade sugerida: a partir 

de 2 anos - Peso máximo: 21 kg - Altura 

máxima: 112 cm. Aço Carbono / Termo-

plástico. Dimensões: 72 x 48 x 72 cm 

 

01 

35 

Lousa Magnética Infantil 2 em 1; Quadro 

Branco e Negro. 64 Pçs; Dimensões 31 x 6 x 

41 cm; 2 Quilogramas 

Trabalha o conceito da ilustração com 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e so-

cial. Tudo aliado ao divertimento e ao pra-

zer de brincar para aprender e ilus-

trar.   Conteúdo: 01 caixa de madeira me-

dindo 401mm X 301mm X 50mm, aco-

plado uma lousa dupla face que se en-

caixa na caixa para sustentar, 01 lado 

verde e outro lado branca. 64 peças 

imantadas de tamanhos variados, deco-

radas, que servem para fixar na lousa e 

formar ilustrações, 04 Gizes coloridos e 01 

apagador 

 

01 

36 

Quadro Branco Magnético 60x40 cm, 

Stalo 8982.  

Cor Branco; Marca Stalo; Dimensões: (C X 

L X A) 16 x 600 x 400 milímetros; peso: 1.49 

Gramas. 

 

01 
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37 

Conjunto de Letras e números imantados 

para geladeira e lousas 5cm.  

Dimensões: 2 x 19 x 20 cm; 500 g. 

 

01 

38 

KIT De OVOS INTELIGENTES. O kit vem 

com 6 ovos educativos. Ovos do tamanho 

de ovos verdadeiros (cerca de 4~5cm). 

Coloridos internamente, com encaixe de 

formas geométricas. Educativo. Estimula a 

coordenação motora fina e a cognição. 

 
 

01 

39 

Brinquedo Infantil Bloco De Encaixar Barril. 

O brinquedo vem com 8 cubos coloridos e 

de diferentes tamanhos.  

Material: plástico;  

Dimensões: 9 x 13 x 19 cm 

 

01 

40 

MALETA SENSORIAL. 

Usada no desenvolvimento motor e senso-

rial, na destreza com as mãos, além de 

aprender como abrir botões, amarrar o 

cadarço, etc. Aprendizado para ser mais 

independente. Indicado para crianças de 

1 a 6 anos. Medidas: Altura: 22,6cm, com 

alça: 32cm, comprimento: 28cm 

 

01 

41 

DOMINÓ TÁTIL – BAIXO RELEVO. Mate-

rial: MDF 28 peças – 70x35x6 mm (cada). 

Faixa etária: A partir de 05 anos. Dimen-

sões da Embalagem: 10cm x 21cm x 6cm – 

652g. Promove percepção e interpreta-

ção por meio da exploração sensorial, tra-

balha coordenação motora fina e manu-

seio de forma uni e bimanual. 

 

01 
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42 

Pescaria No Farol.  

Material: madeira.  

Brinquedo intuitivo: cada peixinho tem sua 

cor e sua letra do alfabeto. Tabuleiro: 

29,7cmx 29,7cm + Altura: 0,5cm. Peixe: 

3,7cm x 2,4cm. Vara: 18,8cm. Indicado 

para crianças de 1 a 4 anos. 
 

 
01 

43 

Empurra Tartaruga. Material: Plástico.  

Brinquedo para incentivar o desenvolvi-

mento físico da criança. Estimula brinca-

deira: sentar brincar e ficar em pé andar. 

No modo sentar brincar, há muitos deta-

lhes moldados para que o bebê explore, 

além do casco giratório para bater. No 

modo ficar em pé andar, o bebê pode le-

var este simpático amigo para passear e 

ver sua cabeça balançando. Os detalhes 

e texturas moldadas no casco ajudarão o 

bebê a aprender sobre cores, formas e nú-

meros desde cedo. 

 

01 

44 

Piano Teclado Musical Bichos Infantil Sons 

Eletrônicos. 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Piano teclado 

musical infantil, sons da fazenda com 12 

teclas.  

CARACTERSTÍCAS: Possui botões musicais e 

botões com som de animais. 12 teclas. Bo-

tão do homenzinho troca para música/no-

tas musicais nas teclas. Cada botão tem 

um som diferente. MODELO: Animais. MA-

TERIAL: Plástico e componentes eletrôni-

cos. ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA: Pilhas AA. 

PESO: Não especificado. DIMENSÃO 

APROXIMADA: 18cm x 30cm. 

 

 
 

 

 

01 
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45 

Kit DE 4 livros - Livro Musical Infantil: Conhe-

cendo Os Sons Da Fazenda: 

1) Livro: Conhecendo os Sons da Fa-

zenda: Vaquinha 

2) Livro: Conhecendo o s Sons da Fa-

zenda: Cavalo 

3) Livro: Conhecendo os Sons da Fa-

zenda: Pintinho 

4) Toque E Sinta - Ovelha E Os Amigos Da 

Fazenda 1ª Ed 

Detalhes do produto: 

Editora:  Blu; Idioma: Português; Livro carto-

nado de 12 páginas;  

Dimensões: 19.2 x 18 x 1 cm. 

 

 

01 

46 

Meu Livrinho Galinha Pintadinha.  

Cores vibrantes, formas arredondadas e 

textura que estimulam o desenvolvimento 

sensorial da criança.  

Alimentação: Bateria.  

  

01 

47 

Mega Bloks Sacola de 80 Blocos. Contém 

1 sacola e 80 blocos coloridos de plástico. 

Dimensões aproximadas da embalagem 

do produto (cm) – AxLxP. 34x30x16cm.  

Modelo DCH63.  

80 blocos de montar para criar torres, cas-

telos, animais divertidos, ou qualquer 

coisa. Perfeito para mãos pequenas, esses 

blocos se encaixam e soltam facilmente. 

Usado no desenvolvimento de habilidade 

motora fina e da criatividade. Fácil de lim-

par. 1 sacola de guardar. 

 
 

48 

Giz de cera 06 cores. 

Especificações Giz de cera, Formato ana-

tômico. 
 

01 
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49 

Kit de Massinhas 1150 g.  

Os Kits de Massinhas divertem e desenvol-

vem a criatividade; possuem diversas for-

minhas e utensílios incríveis e divertidos 

que estimulam a coordenação motora e 

a percepção visual. O Kit contém Massi-

nhas de Modelar Soft ( 3x50g ), 5 moldes e 

1 extrusora. Recomendado para maiores 

de 3 anos. 

 

 

01 

50 

Aperto de Mão - Brinquedo Sensorial Anti-

estresse (Autismo/Tdah/Ansiedade). Mate-

rial: Silicone atóxico; 6cm x 6cm. Este é um 

brinquedo de descompressão ergonô-

mico que cabe perfeitamente na palma 

da mão, fácil de usar e pode ser levado 

onde quiser. Indicado para adultos e cri-

anças a partir de 4 aninhos (para que 

caiba na mão e consiga apertar). A ven-

tosa na parte interna faz barulho de es-

touro ao soltar quando pressionada. Alívio 

de estresse e ansiedade. Indicado tam-

bém para fortalecimento dos músculos da 

mão (fisioterapia). 

 
06 

51 

Jogo Pega Varetas Gigante 32 Varetas: 

Conjunto de Pega Varetas é confeccio-

nado em plástico (poliestireno), atóxico, 

contendo 32 varetas, em 5 cores diferen-

tes, sendo: 01 preta, 06 vermelhas, 06 

amarelas, 08 azuis e 09 verdes. Cada va-

reta medindo 350 mm de comprimento e 

8mm de diâmetro, com extremidades ar-

redondadas.  

O jogo Pega Varetas é acondicionado em 

embalagem plástica com zíper.  

Quantidade de peças: 32  

JOGO PEGA VARETAS GIGANTE 32 VARE-

TAS 

 

01 
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KIT 3 JOGOS EDUCATIVO MADEIRA MATE-

MÁTICA NÚMEROS SOLETRANDO.  

KIT COM 3 JOGOS PEDAGÓGICOS E EDU-

CATIVOS, FEITOS EM MADEIRA. 

Conteúdo do Kit: 1 unidade  

DESCOBRINDO A MATEMÁTICA. 1 unidade 

- NÚMEROS 1 AO 10; 1 unidade – SOLE-

TRANDO.  

Especificações: Idade Recomendada a 

partir de 03 anos;  

Medidas aproximadas do pacote com o 

kit (A, L, C): 19x24x24 

 01 

53 

Jogo de Dominó 28 Peças. Infantil.  

Descrição: Contém 1 jogo de dominó com 

28 peças  

Material: Plástico Tamanho: 16 x 4,5 x 3 cm. 

Preto, com pontos coloridos. 
 

02 

54 

Jogo Dominó Tamanho Grande  

Atividade P/ Idosos e deficiência visual. 

Material: Madeira. Dominó Gigante em 

Madeira.  

Conjunto confeccionado em madeira, 

contendo 28 peças, medindo 160x80mm. 

Possui marcações em alto relevo. Produto 

de qualidade comprovada. Especifica-

ções Técnicas: Confeccionado em ma-

deira.  

 

 

01 

55 

Brinquedo Educativo Painéis Psicomotores. 

Kit com 4 Unidades Mdf.  

Kit com 4 painéis de estimulação com di-

ferentes movimentos.  

Confeccionados em M.D.F.  

Cortado a laser com desenhos vazados 

em forma de cursos para passar os pinos. 

Medida: 30 x 30 x2 cm. Embalagem: Pelí-

cula de P.V.C. 

 

01 
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56 

Família Terapêutica Inclusão Social Em Mdf 

10 Personagens Mdf. Bonecos de madeira, 

tecido e M.D.F.. 10 personagens: Gordinha, 

Magrinha, Surdo, Cadeirante, Idosa, Ne-

gra, Mendigo, Índio, Deficiente físico, 

Cego. 

Embalagem: Caixa de M.D.F. medindo 

aproximadamente 30 x 23,5 x 6 cm.  

Lacrada com película de P.V.C. encolhível. 

Produto com certificação do INMETRO.  

 

01 

57 

KIT Tapete Sensorial Pegadas. Tapete sen-

sorial para estimulação dos sentidos. Con-

tendo 5 pares de pegadas (10 pegadas) 

confeccionado em material emborra-

chado e com texturas variadas. Altura: 

29.00 cm. Largura: 14.00 cm 

 

 01 

  

2. JUSTIFICATIVAS 

2.1. DA NECESSIDADE 

2.1.1. O presente processo licitatório visa a aquisição de itens que são consi-

derados de suma importância para a realização de atividades práticas do 

curso de Fisioterapia. O atual momento vivenciado pela sociedade, o consi-

derado pós-pandemia, fez com que os seres humanos se preocupassem mais 

com a saúde, buscando diferentes formas de prevenir doenças, em especial 

as respiratórias. Sendo assim, a FEMA dispõe da Clínica de Fisioterapia, que 

tem suas atividades supervisionadas por professores, mestres e doutores e rea-

lizadas por discentes empenhados em proporcionar à população em geral 

uma vida com qualidade. Os atendimentos são diversos, passando por paci-

entes com sequelas de Covid-19, mulheres e homens com câncer de mama, 

reabilitação profissional, auriculoterapia entre diversos outros tratamentos. A 

fim de promover com qualidade os atendimentos oferecidos, tanto para dis-

ponibilizar aos alunos material de qualidade para o desenvolvimento do seu 

trabalho e crescimento profissional, quanto para ofertar de forma respeitosa 
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esses atendimentos, a compra dos materiais em licitação é de extrema ne-

cessidade e, assim, justificável. 

2.2. DA ESCOLHA DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO 

2.2.1. Modalidade de Licitação: considerando-se que a solução a ser adqui-

rida encontra-se facilmente no mercado, ou seja, possuem especificações 

usuais, podendo definir seus padrões de desempenho, características e quali-

dades de forma objetiva, garantindo assim competitividade para seu forneci-

mento e implementação, são, portanto, considerados bens e serviços co-

muns, nos termos do parágrafo único do artigo 1° da Lei 10.520/2002, o que 

justifica a realização da modalidade Pregão. 

2.2.2. Tipo de licitação: para julgamento e classificação das propostas, será 

adotado o critério de menor preço, em conformidade com a Lei 10.520/2002, 

art.4º, X. 

2.3. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME E EPP (LC N° 123/06 c/ alt. LC N° 

147/14) 

2.3.1. Considerando o valor de contratação de cada item está contemplado 

no Art. 48, I da LC N° 123/06, o processo licitatório será destinado exclusiva-

mente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

3. DAS CARACTERÍSTICAS 

3.1. Os produtos deverão ser novos e entregues em perfeitas condições. 

3.2. Apresentar qualidade, integridade da embalagem, sem falhas ou quais-

quer outras avarias. 

4. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.1. O objeto da licitação será recebido pelo setor responsável. 

4.2. Constatada irregularidade na entrega de produto, o fornecedor se obriga 

em trocá-lo imediatamente, sob pena de sujeitar-se a aplicação das penali-

dades previstas neste Edital, bem como na legislação cabível. 

4.3. O setor responsável pelo recebimento poderá rejeitar, no todo ou em 

parte, o produto que estiver em desacordo com o Edital.  
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4.3.1. Se o produto não corresponder às exigências mencionadas, principal-

mente na qualidade, será recusado/devolvido, ficando o fornecedor obri-

gado a substituí-lo, se for o caso, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 

contados a partir da comunicação da recusa, independentemente da apli-

cação das penalidades cabíveis. 

4.4. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da 

obrigação assumida, cabendo à licitante vencedora as penalidades previstas 

no item 13 deste Edital, bem como o disposto na Lei federal nº 8.078 de 

11/09/90 "Código de Defesa do Consumidor". 

5. DO PRAZO DE ENTREGA  

5.1. A empresa Contratada terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para 

entrega dos produtos, contados da data de recebimento da Autorização de 

Fornecimento, emitido pela FEMA. 

6. LOCAL DE ENTREGA 

6.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em perfeitas condições, sem 

custo adicional de frete, na FEMA – Fundação Educacional do Município de 

Assis, sede na Rua Getúlio Vargas, 1.200 – Vila Nova Santana, no município de 

Assis/SP, Almoxarifado – Bloco II, correndo por conta da Licitante Vencedora 

todas as despesas pertinentes, tais como transporte, embalagens, descarga, 

seguro, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 

6.1.1. A licitante vencedora deverá entrar em contato junto ao e-mail: licita-

cao@fema.edu.br, para programar o dia, horário e a forma que os produtos 

serão entregues. 

7. FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado à Contratada no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, após o recebimento definitivo do produto.  

7.2. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancá-

rio, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.  
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7.3. Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será 

interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada 

nova contagem somente após a regularização da documentação fiscal.  

7.4. A constatação de irregularidades na execução deste ajuste motivará o 

desconto da importância correspondente ao descumprimento, sem prejuízo 

da eventual rescisão e aplicação das penalidades fixadas no item 15 deste 

edital.  

7.5. O pagamento será efetuado: 

a) mediante conta corrente em nome do credor, que deverá indicar o nú-

mero de sua conta corrente e agência correspondente, ficando terminante-

mente vedada a negociação da duplicata mercantil na rede bancária ou 

com terceiros. 

b) através de boleto bancário, devendo, neste caso, a nota estar acompa-

nhada do boleto bancário, não sendo admitida cobrança pela emissão do 

boleto. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Este termo de referência foi elaborado a partir das especificações técni-

cas apresentadas pelos coordenadores dos cursos da presente instituição, 

bem como informações especificadas nos pedidos dos servidores, ambos pre-

sentes na abertura do Processo Licitatório. 

8.2. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Es-

tado de São Paulo. 

8.3. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 

publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

8.4. Após a publicação do Extrato do Termo de Homologação no Diário Oficial 

do Estado de São Paulo, os envelopes contendo os documentos de habilita-

ção das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de 

cinco dias, findo o qual serão inutilizados. 
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8.5. Informações complementares que se fizerem necessárias poderão ser pro-

curadas pelo interessado na FEMA, no endereço indicado no preâmbulo, ou 

pelo e-mail licitacao@fema.edu.br. 

 

Assis, 23 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Eduardo Augusto Vella Gonçalves 

Diretor Executivo 
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ANEXO II 
(Em papel timbrado da licitante) 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA/MODELO QTDE TOTAL (R$) 

01     

02     

03  
   

 

Declaramos que, nos valores acima, estão inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas 

de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento 

do objeto licitado. 

Declaramos, também, total concordância com as condições da presente licitação. Declara-

mos, ainda, que os produtos ofertados estão de acordo com as especificações do ANEXO I – 

Termo de Referência.  

Validade Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias corridos. 

 

CONTA BANCÁRIA:  

BANCO NÚMERO DA AGÊNCIA Nº DA CONTA CORRENTE 

   

 

[LOCAL], [DIA] de [MÊS] de 2022. 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº do documento de identidade  

MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 ABERTURA: 17/03/2022 ÀS 09H30MIN 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

CNPJ/MF: INSCRIÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL: 

ENDEREÇO: Nº 

BAIRRO: CIDADE: 

CEP: ESTADO: 

FONE: FAX: 
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ANEXO III 

[Em papel timbrado da licitante] 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO  

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 

 

À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS 

At. - Pregoeira Oficial 

 

[RAZÃO SOCIAL], estabelecida na [ENDEREÇO COMPLETO], inscrita no CNPJ 

sob n° [CNPJ], neste ato representada pelo seu [REPRESENTANTE/SÓCIO/PRO-

CURADOR], no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR para efeito do 

cumprimento ao estabelecido no inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 

de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpre plenamente as exi-

gências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório 

do Pregão referenciado, realizado pela FEMA. 

 

Por ser verdade, assina o presente. 

 

[LOCAL], [DIA] de [MÊS] de 2022. 

 

 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº do documento de identidade 
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ANEXO IV 

[Em papel timbrado da licitante] 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 

 

À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS 

At. - Pregoeira Oficial 

 

[RAZÃO SOCIAL], estabelecida na [ENDEREÇO COMPLETO], inscrita no CNPJ 

sob nº [CNPJ], neste ato representado pelo seu [REPRESENTANTE/SÓCIO/PRO-

CURADOR], no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de par-

ticipação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste 

qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não está decla-

rada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos ter-

mos do artigo 87, IV, c/c o artigo 6°, XI da Lei nº 8.666/93; que não está sus-

pensa temporariamente de participação em licitação e impedida de contra-

tar com a FEMA, nos termos do artigo 87, III, c/c o artigo 6°, XII da Lei n° 

8.666/93; que não está impedida de licitar e contratar com a Administração 

direta e indireta da Prefeitura Municipal de Assis, nos termos do artigo 7º da Lei 

Federal n° 10.520/02; e, que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes.  

 

Por ser verdade, assina o presente.  

[LOCAL], [DIA] de [MÊS] de 2022. 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº do documento de identidade  
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ANEXO V 

[Em papel timbrado da licitante] 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA  

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 

 

À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS 

At. - Pregoeira Oficial 

 

[RAZÃO SOCIAL], com sede na [ENDEREÇO COMPLETO], inscrita no CNPJ sob 

o nº [CNPJ], DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 

e alterações posteriores, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as pe-

nas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como: 

[ ] MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14/12/2006. 

[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

Declara, ainda, que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previs-

tos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto 

de 2.014. 

 

Por ser verdade, assina o presente.  

[LOCAL], [DIA] de [MÊS] de 2022. 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº do documento de identidade 
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ANEXO VI 

[Em papel timbrado da licitante] 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 

 INCISO XXXIII, ARTIGO 7° DA CRFB/88 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 

 

À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS 

At. - Pregoeira Oficial 

 

Eu, [NOME], representante legal da empresa [RAZÃO SOCIAL], interessada em 

participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, da FEMA, DECLARO, sob as 

penas da lei que, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993 e alterações, a empresa encontra-se em situação regular pe-

rante o órgão ministerial competente, no que se refere à observância do dis-

posto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não em-

prega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva:  

[ ] Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

Por ser verdade, assina a presente. 

 

[LOCAL], [DIA] de [MÊS] de 2022. 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº do documento de identidade 
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ANEXO VII 

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO  

1 – IDENTIFICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2022 PROCESSO LICITATÓRIO 010/2022 

OBJETO: 

AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

ATIVIDADES LÚDICAS, COM CRIANÇAS E ADULTOS, REALIZADAS EM 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FEMA. 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA 

CONTRATADA: [RAZÃO SOCIAL] 

2 – TERMO CIRCUNSTANCIADO 

Consoante o [instrumento de contrato/equivalente] N° XXXX, decorrente do processo 

licitatório acima indicado, declaramos que recebemos da CONTRATADA: 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE MARCA $ UNIT 

$ TOTAL 

01   

 

 

 

 

 

 

   

02   

 

 

 

 

 

   

03      

Sendo que os itens RECEBIDOS amente estão em conformidade com as diretrizes especificadas no 

Termo de Referência e documentos conexos, nos termos do Art. 73 da Lei 8.666/93. 

OUTRAS OBSERVAÇÕES: 

 

3 – ASSINATURAS 

Contratada – Preposto 

[nome] 

Contratante 

[Nome do Servidor/Comissão] 

Fiscal Técnico do Contrato 
[Nome do Servidor] 

Gestor de Contratos 

[LOCAL], XX de XXXXXXX de 2022. 

 

Observação: - Em se tratando de bens, dispensa-se a assinatura do preposto da contratada. 

         - Em caso de item recusado, justificar no campo “OUTRAS OBSERVAÇÕES”. 
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ANEXO VII 

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2022 PROCESSO LICITATÓRIO 010/2022 

OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

ATIVIDADES LÚDICAS, COM CRIANÇAS E ADULTOS, REALIZADAS EM 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FEMA. 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA 

CONTRATADA: [RAZÃO SOCIAL] 

2 – TERMO CIRCUNSTANCIADO 

Consoante o [instrumento de contrato/equivalente] N° XXXX, decorrente do processo 

licitatório acima indicado, declaramos que recebemos da CONTRATADA: 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE MARCA $ UNIT $ TOTAL 

01   

 

 

 

 

 

 

   

02   

 

 

 

 

 

   

03      

Sendo que os itens RECEBIDOS amente estão em conformidade com as diretrizes especificadas no 

Termo de Referência e documentos conexos, nos termos do Art. 73 da Lei 8.666/93. 

OUTRAS OBSERVAÇÕES: 

 

3 – ASSINATURAS 

Contratada – Preposto 

[nome] 

Contratante 

[Nome do Servidor/Comissão] 

Fiscal Técnico do Contrato 

[Nome do Servidor] 

Gestor de Contratos 

[LOCAL], XX de XXXXXXX de 2022. 
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