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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2018 

Razão Social: 

CNPJ/MF: 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade: 

Estado: 

Telefone Fax: 

Responsável para contato: 

 

Obtivemos através do acesso à página www.fema.edu.br nesta data, cópia do 

instrumento convocatória da licitação acima identificada, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 

LIVROS DIDÁTICOS E TÉCNICOS PARA OS CURSOS DE ENFERMAGEM E 

QUÍMICA. 

..................., ............... de ................................ de 2018. 

 

 

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

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Senhora Licitante 

Visando à comunicação futura entre FEMA e sua empresa, solicitamos a Vossa 

Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitações, 

preferencialmente pelo e-mail compras@femanet.com.br ou licitacaofema@gmail.com. 

A não remessa do recibo exime a FEMA de responsabilidade da comunicação por meio 

de e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 

posteriormente qualquer reclamação.   

http://www.femanet.com.br/
http://www.fema.edu.br/
mailto:compras@femanet.com.br
mailto:licitacaofema@gmail.com
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EDITAL N.º 040/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2018 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

DATA DA REALIZAÇÃO: 16/08/2018 a partir das 09H30MIN. 

LOCAL: Sala da Seção de Materiais - Bloco III 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E TÉCNICOS PARA OS CURSOS DE 

ENFERMAGEM E QUÍMICA. 

 

À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA torna público para 

conhecimento dos interessados, que estará realizando 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 atendimento 

aos requisitos de habilitação deverão ser entregues no local, data e horário a seguir: 

LOCAL, DATA E HORÁRIO ONDE SERÁ PROCESSADO O PREGÃO 

Sala de Licitações, sito no Bloco III da FEMA, localizada na Avenida Getúlio Vargas, n° 

1.200, Vila Nova Santana, Assis/SP – CEP: 19807-130 - Fone: (18) 3302-1055 ramais 

1075 ou 1412. DATA: 16/08/2018 às 09H30MIN. 

 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. O presente PREGÃO tem por objeto AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E 

TÉCNICOS PARA OS CURSOS DE ENFERMAGEM E QUÍMICA, conforme 

especificações e condições constantes no Termo de Referência, ANEXO I deste Edital. 

http://www.femanet.com.br/
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2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste PREGÃO todos os interessados do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da contratação e que atenderem a todas as exigências constantes 

deste Edital e seus Anexos. 

2.2. As empresas interessadas em participar do presente certame, deverão retirar o 

Edital completo e seus anexos por meio eletrônico www.fema.edu.br ou, caso não seja 

possível a retirada por meio eletrônico, o mesmo estará à disposição na Seção de 

Compras e Licitações da FEMA. 

2.3. Não poderão participar empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

empresas reunidas em consórcio qualquer seja a constituição, os interessados que se 

encontrem sob processo de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, 

qualquer que seja sua forma de constituição; nem aqueles que tenham sido declarados 

inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou impedidos de licitar e 

contratar com a mesma. 

2.4. A proponente que não se interessar por todos os itens, poderá apresentar 

Documentos de Habilitação e Proposta apenas para os que pretenda disputar. 

3. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

3.1. Os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" e "DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO" serão recebidos pela Pregoeira no Ato Público correspondente, 

marcado para o dia 16/08/2018 às 09H30MIN e deverão ser apresentados fechados de 

forma indevassável, contendo os seguintes dizeres, respectivamente: 

 

EDITAL N° 040/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 
Abertura dia 16/08/2018 às 09H30MIN 
ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
Razão Social da Proponente: 
CNPJ:  
Endereço: 
Fone/Fax: 
E-mail: 

 

http://www.femanet.com.br/
http://www.fema.edu.br/
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EDITAL N° 040/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 
Abertura dia 16/08/2018 às 09H30MIN 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Razão Social da Proponente: 
CNPJ:  
Endereço: 
Fone/Fax: 
E-mail: 

3.1.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação conforme 

modelo no ANEXO IV - "DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO" e o ANEXO V - "DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS 

BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006" do Edital deverão ser 

apresentadas fora dos Envelopes "01" e "02". 

3.1.2. Declaração de inexistência de fatos supervenientes a participação em licitação – 

ANEXO VII. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. No início da Sessão Pública a Pregoeira realizará o credenciamento dos 

interessados, os quais deverão estar devidamente munidos de documento que o 

credencie a participar deste procedimento licitatório, respondendo por sua 

representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos documentos de credenciamento, 

identificar-se exibindo, no original, Cédula de identidade ou outro documento oficial de 

identificação com fotografia. 

4.1.1. Para fins de credenciamento junto à Pregoeira, o proponente deverá apresentar: 

a) instrumento público de procuração ou instrumento particular, prevendo poderes para 

formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame em nome da proponente, acompanhado de documento, via original ou cópia 

devidamente autenticada, comprobatório da capacidade do(s) outorgante(s) para 

constituir mandatário. 

b) Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, a 

capacidade poderá ser comprovada pela apresentação do respectivo Estatuto ou 

Contrato Social, ou outro instrumento equivalente devidamente registrado na Junta 

Comercial ou, tratando-se de sociedades simples, do ato constitutivo acompanhado, 

quando couber, da ata de eleição da diretoria registrado no Cartório de Registro Civil 

http://www.femanet.com.br/
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de Pessoas Jurídicas. 

4.1.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos 

benefícios concedidos pela LC 123/2006 e alterações pela LC 147/2014 deverão 

apresentar fora dos envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" e "DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO" comprovação da sua condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, por meio de declaração de enquadramento no artigo 3º da LC nº 

123/2006, conforme modelo disponibilizado no ANEXO V - "Declaração de 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte para usufruir dos 

benefícios da lei complementar nº 123/2006”. 

4.1.1.2. A não entrega da declaração exigida no item 4.1.1.1. deste Edital indicará que 

a licitante optou por não utilizar os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. 

4.1.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, 

sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa. 

4.1.3. No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a Sessão de 

processamento do Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos 

interessados em participar do certame, com duração mínima de 30 (trinta) minutos. 

5. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1. A sessão para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 

Documentos de Habilitação será pública, dirigida por uma Pregoeira e realizada de 

acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 5.456/08 e legislações 

pertinentes e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário já 

determinado. 

5.2. No início da sessão será realizado o credenciamento, e, ao final deste, a 

Pregoeira procederá à abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e 

comunicará o resultado da análise das propostas. 

5.3. Após o encerramento da fase de credenciamento pela Pregoeira, não mais 

serão recebidos os envelopes contendo a Proposta de Preços (01) e os Documentos 

de Habilitação (02), nem serão aceitos novos credenciamentos. 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem, deverão ser 

apresentadas em envelope fechado e indevassável, em uma via redigida em 

conformidade com o modelo constante do ANEXO II - "PROPOSTA COMERCIAL", 

http://www.femanet.com.br/
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preferencialmente em papel timbrado do proponente, em língua portuguesa, salvo 

quanto às expressões técnicas de uso corrente, deverá ser apresentada datilografada 

ou digitada, sem emendas ou rasuras, datadas e assinadas no local apropriado e 

rubricada nas demais folhas pelo representante legal da proponente. 

6.2. Além dos requisitos acima, a proposta deverá indicar e considerar: 

a) Identificação da proponente, indicando a razão social, endereço completo, 

telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato; 

b) Fixar preços unitários e totais, líquidos, fixos e irreajustáveis, em moeda 

nacional, expressos com duas casas decimais, desprezando-se as frações 

remanescentes, em algarismos básicos para a data fixada para apresentação dos 

envelopes, conforme modelo ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL. Em caso de 

divergências entre valores unitários e totais, serão considerados os unitários. 

c) Prazo de entrega dos produtos, em conformidade com o item 13 deste Edital. 

d) Condições de pagamento, em conformidade com o item 14 deste edital.  

e) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60(sessenta) dias corridos, contados 

da data fixada para apresentação dos envelopes; 

6.3. A proposta deverá ser elaborada considerando as condições de fornecimento 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, e os preços propostos deverão considerar 

todos os tributos, encargos e demais despesas diretas ou indiretas que interfiram no 

preço proposto, inclusive frete, seguro, vedada à inclusão de encargo financeiro ou 

previsão inflacionária, de sorte que o preço proposto corresponda ao valor final a ser 

despendido pela FEMA. 

6.3.1. Qualquer tributo, custo ou despesa direta ou indireta, omitido ou incorretamente 

cotado na proposta, será considerado como incluso no preço, não sendo possível 

pleitear acréscimos sob esse argumento. 

6.4. A apresentação da proposta pela licitante implica na declaração de 

conhecimento e aceitação de todas as condições da presente licitação. 

6.5. A oferta deverá ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, não sendo considerada 

oferta de vantagem não prevista no Edital ou baseada nas propostas das demais 

licitantes. 

http://www.femanet.com.br/
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6.6. Cada licitante só poderá apresentar uma proposta escrita. Verificado que qualquer 

licitante, por intermédio de interposta pessoa, física ou jurídica, apresentou mais de 

uma proposta, todas serão excluídas, sujeitando-se, os licitantes eliminados, às 

sanções cabíveis. 

6.7. Será facultado à licitante cotar todos ou quaisquer itens definidos no ANEXO I 

deste edital. 

6.8. A escolha da melhor proposta se dará pelo menor preço por item. 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. Para cada item licitado será selecionadas pela Pregoeira a proposta de menor 

preço por item e as demais com preço até 10% (dez por cento) superior àquela. Não 

havendo, pelo menos, 3 (três) propostas nesta condição, serão selecionadas as 3 (três) 

melhores propostas, independentemente do preço, bem como as propostas 

empatadas. 

7.1.1. Havendo um só licitante, uma única proposta válida ou se nenhum dos licitantes 

ofertarem lance verbal caberá a Pregoeira, analisando as limitações do mercado e 

outros aspectos pertinentes, decidir entre considerar fracassado o certame e abrir nova 

licitação, ou suspender este Pregão ou prosseguir com o certame. 

7.2. Em seguida, às licitantes selecionadas nos termos do item 7.1. será dada 

oportunidade para nova disputa, sendo que a pregoeira as convidará individualmente 

para, na ordem decrescente dos preços ofertados, formularem sucessivos lances 

verbais, de valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, 

observada a redução mínima entre os lances conforme orientação da PREGOEIRA no 

momento da disputa de preços tendo-se por base o valor UNITÁRIO do item. 

7.2.1. Se os preços ofertados por duas ou mais licitantes forem idênticos, a ordem para 

oferta de lances será decidida por sorteio, facultando-se à licitante vencedora do 

sorteio escolher sua posição em relação às demais proponentes empatadas. 

7.2.3. A licitante que não apresentar lance verbal quando convidada pela Pregoeira fica 

excluída das rodadas posteriores de oferta de lance, valendo o último lance registrado, 

para efeito de classificação de sua proposta ao final da etapa competitiva. 

7.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

que descumprir sua proposta às penalidades constantes no item 15 deste Edital. 

7.4. Caso não mais se realize lances verbais, a etapa competitiva será encerrada e 

http://www.femanet.com.br/
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serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na 

ordem crescente de valores considerando-se para as selecionadas, o último preço 

ofertado. 

Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e 

empresas de pequeno porte, preferência à contratação, observadas as seguintes 

regras: 

7.4.1. A pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora 

da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores 

até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente 

preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de 

preclusão do direito de preferência. 

7.4.1.1. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas 

empatadas, nas condições do subitem 7.4.1. 

7.4.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta 

melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, 

respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de 

pequeno porte, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no 

subitem 7.4.1. 

7.4.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o 

subitem 7.4, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o 

direito de preferência, passando-se desde logo à negociação do preço. 

7.5. A pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com 

base nas disposições dos subitens 7.4.1 e 7.4.2, ou, na falta desta, com base na 

classificação de que trata o subitem 7.4, com vistas à redução de preço. Após a 

negociação, se houver, a pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e 

valor, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito. 

7.5.1. O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelas licitantes será o de 

compatibilidade com os preços praticados pelo mercado, coerentes com as 

especificações mínimas do objeto ora licitado. 

7.6. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições 

habilitatórias da licitante que a tiver formulado, com base na documentação 

apresentada na própria sessão. 

http://www.femanet.com.br/
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7.6.1. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades sanáveis nos documentos 

de habilitação poderão ser saneadas na Sessão Pública de processamento do Pregão 

Presencial, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

7.6.1.1. substituição e apresentação de documentos, ou; 

7.6.1.2. verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

7.6.2. A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos 

os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente certificada. 

7.6.3. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 

inabilitada. 

7.6.4. Para efeito da LC 123/2006 as microempresas e empresas de pequeno porte 

deverão apresentar toda a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista de 

que trata o subitem 8.1.2, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

7.6.4.1. Havendo alguma restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que a 

licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

Administração, para fins de apresentação das certidões negativas ou positivas com 

efeito de negativas. 

7.6.4.2. A licitada habilitada com pendências, nos termos do subitem 7.6.4 acima, 

deverá por ocasião da assinatura do contrato ou da retirada do instrumento 

equivalente, comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

7.7. Constatado o atendimento pleno às exigências do edital, será declarado o 

proponente vencedor no(s) respectivo(s) item(s), sendo-lhe adjudicado o(s) item(s) 

deste certame. 

7.8. Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências 

habilitatórias ou se não for possível assinar o contrato com o licitante vencedor, a 

Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem 

de classificação, até apurar a melhor proposta válida. 

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


 
 
 

 

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  
10 

 

7.9. Nas situações previstas nos itens 7.5 e 7.8, a Pregoeira poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

7.10. Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, pelos membros da 

equipe de apoio e pelo(s) representante(s) da(s) licitante(s) presente(s). 

7.11. Conforme o caso, a Licitante vencedora deverá, no prazo máximo de 24 horas, a 

contar da formalização e definição da proposta no pregão presencial, formular e 

entregar, nos mesmos moldes descritos no item 6.2 a cotação de preços, contendo 

expressamente os valores unitários e totais ofertados para cada um dos itens que 

compõem o objeto licitado, sendo vedada a alteração de marca e modelo oferecidos, 

bem como a apresentação de preços unitários finais que superem os indicados na 

proposta escrita. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual e 

indevassável, devidamente fechado, conforme relação a seguir: 

8.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

8.1.1.1. Registro comercial, para empresa individual; ou 

8.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ressaltando que os 

documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva, conforme legislação em vigor; 

8.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

8.1.1.4. 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. 

8.1.1.5. Caso o licitante vencedor do certame seja microempresa (ME) ou empresa de 

pequeno porte (EPP) e tenha qualquer restrição relativa à documentação apresentada 

para sua regularidade fiscal exigidas no subitem 8.1.2. terá o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis contados a partir da sua declaração de vencedor da licitação, para sanar a 

irregularidade pendente, sob pena de decadência do direito à contratação, sem 
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prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

8.1.1.6. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

8.1.1.7. Os documentos apresentados por empresas que possuam filiais deverão 

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. 

8.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

8.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

8.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se 

houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto do certame; 

8.1.2.3. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 

da União,  

8.1.2.4. Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Estadual, do 

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

8.1.2.5. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, 

expedida pela Secretaria Municipal de Finanças; 

8.1.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS (CRF), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei. 

8.1.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça de Trabalho, 

mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 

conforme Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011. 

8.1.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  

8.1.3.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

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

constando do documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido até 60 

(sessenta) dias da data prevista para a realização da sessão pública do PREGÃO; 

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

estabelecimento da empresa (a matriz). 
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8.1.4. Relativos à Qualificação Técnica: 

8.1.4.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento do objeto do presente edital, 

estando de acordo com as características, quantidades e prazos compatíveis. A 

comprovação deverá ser feita por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades 

profissionais competentes. 

8.1.5. Relativos ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal: 

8.1.5.1. Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho no que se refere 

à observância do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, nos 

termos do modelo constante do ANEXO III - "Declaração de regularidade perante o 

ministério do trabalho". 

8.1.5.2. Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos, nos termos 

do modelo constante do ANEXO VI. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

9.1. Os documentos constantes do envelope de habilitação, bem como os que 

acompanharem a proposta, poderão estar numerados, poderão ser apresentados no 

original, ou em cópia autenticada por cartório competente, sendo aceitas também 

publicações de órgão da imprensa oficial. Ainda, poderá a proponente apresentar cópia 

simples desses documentos, dentro do envelope, desde que seus originais sejam 

apresentados a Pregoeira no ato de abertura de cada etapa, para a devida 

autenticação, hipótese em que os originais serão devolvidos aos interessados. 

9.1.1. Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade 

deverá/poderá ser verificada via consulta no site correspondente, serão aceitas cópias 

simples. 

9.2. A licitante poderá optar pela a apresentação do Certificado de Registro Cadastral 

(CRC), emitido pela Prefeitura do município, à FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO 

MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA, nos termos da Lei Federal 8.666/1993, pertinente ao 

objeto licitado, substituindo os documentos correspondentes, a seguir enumerados, 

obrigada a parte a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato 

impeditivo de habilitação. A não apresentação de declaração será entendida pela 
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Pregoeira como manifestação de inexistência de fato que possa inabilitá-la, ocorrido 

após a obtenção dos documentos apresentados para fins de habilitação. 

9.2.1. O CRC, em plena validade na data marcada para o processamento do Pregão 

Presencial, substitui os documentos enumerados nos itens 8.1.1 e 8.1.2. 

Obrigatoriamente, deverá ser apresentado o restante da documentação prevista nos 

subitens 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5. 

9.2.2. A licitante detentora do CRC, cuja validade não se encontrar vigente em sua 

totalidade, ou seja, que apresente algumas certidões vencidas poderá utilizá-lo nesta 

Licitação, porém esse somente substituirá os documentos nele vigentes e 

correspondentes ao Certificado de Registro Cadastral apresentado. Neste caso, as 

certidões indicadas como vencidas deverão ser apresentadas devidamente atualizadas 

e vigentes, em qualquer processo de cópia autenticada, nos termos previstos no item 

9.1 acima. 

9.2.3. Caso o CRC apresentado em atendimento ao item 9.2 não indique 

expressamente a classificação dos itens para os quais a licitante encontra-se 

capacitada a executar o fornecimento/serviço, o mesmo deverá ser complementado 

com Declaração ou Certificado de Qualidade Técnica de Fornecedor, emitido pela 

prefeitura do município.  

9.2.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

9.2.5. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Pregoeira considerará o proponente 

inabilitado. 

9.2.6. Considerando o disposto no art. 195, § 3º da Constituição Federal, de 

05.10.1988 e no art. 2º da Lei 9.012, de 30.03.1995, obrigar-se-á a licitante, caso 

declarada vencedora, mediante solicitação por parte da Administração, a atualizar a 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, 

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, prova de regularidade para com 

o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do Certificado de Regularidade do 

FGTS (CRF) ou do documento denominado "Situação de Regularidade do 

Empregador", que deverão estar em plena validade no ato da adjudicação e quando da 

emissão da Nota de Empenho, caso as Certidões apresentadas na fase de habilitação 
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tenham sua validade expirada durante a tramitação do certame licitatório. 

9.2.6.1. Fica facultado à Administração, no ato da contratação, solicitar as certidões 

correspondentes atualizadas. Após verificação, o servidor da FEMA deverá certificar a 

autenticidade dos documentos emitidos/apresentados, mediante declaração neste 

sentido, devidamente assinada. 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

10.1. Até dois dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do pregão. 

10.1.1. Não será admitida a impugnação do edital, por intermédio de fac-símile ou via 

e-mail. 

10.2. A impugnação será dirigida a Sra. Pregoeira que decidirá no prazo de 01 (um) dia 

útil. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Os recursos só poderão ser interpostos no final da sessão pública, com registro 

em ata da síntese de seus fundamentos, podendo os interessados apresentar razões 

escritas no prazo de 3 (três) dias corridos, devendo entregá-las na Avenida Getúlio 

Vargas, n° 1.200, Vila Nova Santana, em Assis/SP, no Setor de Compras e Licitações 

da FEMA – Bloco III, no horário das 9h às 12h e das 13h30 às 17h, de segunda a 

sexta-feira. 

11.1.1. Não será admitida a apresentação de razões de recursos, por intermédio de 

fac-símile ou via e-mail. 

11.2. Verificada a situação prevista no item anterior, ficam as demais licitantes desde 

logo intimadas para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão 

a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

11.3. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo. 

11.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

11.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

Setor de Compras e Licitações cujo endereço consta do preâmbulo deste Edital. 
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11.6. Decididos os recursos interpostos e constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente homologará o procedimento e adjudicará o objeto 

à licitante vencedora. 

12. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

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

adicional de frete, na FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA, 

sito à Avenida Getúlio Vargas, n° 1.200, Vila Nova Santana, em Assis/SP, Bloco III no 

Setor de Materiais da FEMA, Fone: (18) 3302-1055 ramal 1075 ou 1412, no horário das 

9h às 11h30 e das 13h às 17h. 

12.1.1. A empresa Contratada deverá notificar junto ao e-mail: 

compras@femanet.com.br, ou Fone: (18) 3302-1055 o dia e horário que os produtos 

serão entregues. 

12.1.2. Os produtos somente serão recebidos nos horários estabelecidos no subitem 

12.1, desde que os funcionários da FEMA sejam devidamente informados conforme 

consta no subitem 12.1.1. 

12.2. O objeto da licitação será recebido provisoriamente mediante recibo ou termo 

circunstanciado. 

12.3. O recebimento definitivo não exime a contratada de sua responsabilidade, na 

forma da Lei, pela qualidade, correção e segurança dos bens adquiridos. 

12.4. Caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e 

deverá ser substituído imediatamente. Em caso de não substituição, estará 

caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, cabendo à licitante vencedora 

as penalidades previstas no item 15 deste Edital, bem como o disposto na Lei federal 

n.º 8.078 de 11/09/90 - "Código de Defesa do Consumidor". 

13. DO PRAZO DE ENTREGA 

13.1. A empresa Contratada terá o prazo de até 30 dias corridos, para entrega dos 

produtos, contados da data de recebimento da Autorização de Fornecimento emitido 

pela FEMA. 

13.1.1. Concluída a entrega de todos os materiais, o responsável da FEMA terá o prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis para emissão do Termo de Aceite dos materiais. 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado à Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
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úteis, contados do primeiro dia seguinte ao recebimento total dos produtos pela FEMA 

juntamente com a documentação fiscal completa (Nota Fiscal, Fatura e demais 

documentos exigíveis). 

14.2. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o 

pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente. 

14.3. 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. 

14.4. 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. 

14.5. A FEMA emitirá ordem de pagamento a crédito em conta bancária em nome do 

credor, que poderá ser indicada na "Proposta Comercial", ficando terminantemente 

vedada a negociação da duplicata mercantil na rede bancária ou com terceiros. 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

equivalente, dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento 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; 

15.2. Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa de 30% 

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

15.3. Pela inexecução parcial do contrato, será aplicada à Contratada a multa de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 

15.4. 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 destacados no documento fiscal, 

sendo que a aplicação da multa terá inicio no primeiro dia seguinte ao término do prazo 

contratual ou de execução do serviço. 

15.4.1. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serão 
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obrigatoriamente considerados inexecução total ou parcial, estando a Contratada 

sujeita as sanções previstas nos subitens 15.2 ou 15.3. 

15.5. As multas a que aludem os subitens anteriores não impedem que a 

Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas 

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

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

15.5.1.1. 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. 

15.5.2. 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; 

15.5.2.1. 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. 

15.5.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação. 

15.5.3.1. Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 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. 

15.5.4. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado caracterizando 

a inexecução parcial, a FEMA poderá reter preventivamente, o valor da multa dos 

eventuais créditos que a Contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada 

a ampla defesa. 
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15.5.4.1. Caso a Contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir 

o valor da multa, será retida a diferença, nos termos do subitem 15.5.4. 

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

à Contratada. 

15.6. Independentemente das sanções retro a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, à 

composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua 

inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada 

em nova contratação, na hipótese de os demais classificados não aceitarem a 

contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pelo inadimplente. 

15.7. É assegurados nos termos legais os prazos para exercício do direito da ampla 

defesa e do contraditório, na aplicação das sanções. 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO 

16.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão 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: 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 

COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 

4.4.90.52.18.00.00 

FICHA 487 

16.2. O valor total orçado é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem 

como das normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada 

vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação. 

17.2. É facultada a Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar ou ter sido providenciado no ato da sessão pública. 

17.3. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou 
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por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que 

caiba direito a qualquer indenização. 

17.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua 

proposta e a FEMA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

17.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

17.6. 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 empenho ou instrumento 

equivalente. 

17.7. Não havendo expediente na FEMA ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecido, 

desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 

17.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

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

17.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 

exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 

pregão. 

17.10. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do 

futuro contrato. 

17.11. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente Edital e seus Anexos, bem como de cópias da legislação 

mencionada, deverá ser encaminhado, por escrito, a Pregoeira, na Avenida Getúlio 

Vargas, n° 1.200, Vila Nova Santana – Assis/SP - CEP: 19807-130, até dois dias úteis 

antes da data marcada para a apresentação dos envelopes. 

17.11.1. A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos será 

divulgada no seguinte site: www.fema.edu.br e no quadro de avisos do Setor de 

Compras, sendo da responsabilidade dos interessados acompanharem as publicações. 

http://www.femanet.com.br/
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17.12. Prazo para retirada danota de empenho ou instrumento equivalente é de 05 

(cinco) dias úteis. 

17.13. Após a retirada danota de empenho ou instrumento equivalente, os envelopes 

02 - "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" dos demais proponentes ficarão 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. 

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

Federais n.º 8.666/1993 e 10.520/2002, e demais normas regulamentares aplicáveis. 

17.15. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital, não resolvidas na esfera 

administrativa, é competente o Foro da Comarca de Assis/SP. 

18. Integram o instrumento convocatório, conforme o caso: 

ANEXO I - Termo de referência 

ANEXO II - Modelo sugerido de proposta comercial 

ANEXO III - Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho 

ANEXO IV - Declaração de cumprimento das condições de habilitação 

ANEXO V - Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte para usufruir dos benefícios da lei complementar nº 123/2006. 

ANEXO VI - Declaração de que não emprega menor  

ANEXO VII – Declaração de inexistência de fato impeditiva 

 

Assis, 01 de agosto de 2018. 

 
 
 
 
 

Eduardo Augusto Vella Gonçalves 
Diretor Executivo  

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2018 

1 – OBJETO 

1.1. O presente processo licitatório tem por objeto a AQUISIÇÃO DE LIVROS 

DIDÁTICOS E TÉCNICOS PARA OS CURSOS DE ENFERMAGEM E QUÍMICA, 

conforme descrição a seguir: 

CURSO DE QUÍMICA 

ITEM AUTOR CÓDIGO ISBN TÍTULO EDITORA QTDE 

1 
PILETTI, Claudino; 
PILETTI, Nelson.  

978-8572446945 
História da Educação: de 
Confúcio a Paulo Freire 

Contexto 6 

2 
ROMANELLI, Otaiza de 
Oliveira 

978-8532602459 
História da Educação no 
Brasil  

Vozes 6 

3 
MANACORDA, Mario 
Alighiero 

978-8524916335 
História da Educação: da  
Antiguidade aos Nossos 
Dias  

Cortez 6 

4 
CUNHA, Celso; CINTRA, 
Lindley 

978-8583000266 
Nova Gramática do 
Português 
Contemporâneo 

Lexikon 6 

5 BLIKSTEIN, Izidoro 978-8572449373 
Técnicas de 
Comunicação Escrita 

Contexto 6 

6 BLIKSTEIN, Izidoro 978-8572449366 
Falar em Público e 
Convencer: Técnicas e 
Habilidades 

Contexto 6 

7 
NICOLINI, Jaqueline; 
NICOLINI, Keller Paulo 

978-8576702658 
Práticas de Química 
Geral para Cursos de 
Licenciatura  

Átomo 4 

8 MAIA, Daltamir 978-8576702498 
Iniciação no Laboratório 
de Química  

Átomo 4 

9 
FARIAS, Robson 
Fernandes de 

978-85-7670-253-5 

Química Geral no 
Contexto das 
Engenharias 

Átomo 4 

10 DIAS, S. L. P. et al. 978-8582603741 
Análise Qualitativa em 
Escala Semimicro  

Bookman 4 

11 
ROSA, G.; GAUTO, M. 
GONÇALVES, F.  

978-8565837668 
Química Analítica: 
práticas de laboratório  

Bookman 4 

12 BARBOSA, G. P.  978-8536509082 
Química Analítica – Uma 
Abordagem Qualitativa e 
Quantitativa, 

Érica 4 

13 DIAS, S. L. P. et al.  978-8582603901 
Química Analítica: teoria 
e práticas essenciais  

Bookman 4 

14 
MALDANER, O. A.; 
ZANON, L. B. 

978-8574296029 
Fundamentos e 
Propostas de Ensino de 
Química  

Inijui 4 

http://www.femanet.com.br/
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15 
DELIZOICOV, D.; 
ANGOTTI, J. A 

978-8524902727 
Metodologia do Ensino 
de Ciências 

Cortez 4 

16 MARSON, G. A. et al..  Onde está a Química?   Evoluir Cultura 4 

17 LEITE, Bruno Silva 978-85-8192-679-7 

Tecnologia no Ensino de 
Química: teoria e prática 
na formação docente  

Appris 4 

18 
SANTOS, Wildson L. P.; 
MALDANER, Otávio A. 

978-85-7429-888-7 
Ensino de Química em 
Foco 

Unijuí 4 

19 

VALENTE, José A.; 
BARANAUSKAS, Maria 
C. C.; MAZZONE, 
Jaures. 

978-8524913471 
Aprendizagem na era 
das Tecnologias Digitais  

Cortez 4 

20 
CARVALHO, Anna M. P.; 
GIL-PEREZ, Daniel. 

978-8524917257 
Formação de 
professores de Ciências: 
tendências e inovações 

Cortez 4 

21 
SANTOS, Wildson L. P.; 
SCHNETZIER, Roseli P. 

978-8574298894 
Educação em Química: 
compromisso com a 
cidadania  

Inijui 4 

22 
VALADARES, Eduardo 
de Campos 

978-8570419637 
Física Mais Que 
Divertida 

UFMD 4 

23 BRETONES, P. S.  (Org.) 978-8576702306 
Jogos para o Ensino de 
Astronomia 

Átomo 4 

24 TOLENTINO, N. M. de C.  978-8536510897 

Processos Químicos 
Industriais – Matérias 
primas, técnicas  
de produção e métodos 
de controle de corrosão. 

Érica 6 

25 
DAVIS, C.; OLIVEIRA, 
Z.M.R. de 

978-8524916106 Psicologia na Educação  Cortez 4 

26 MAGNANI, A.I.G.P. 9788538731221 

Intervenção e 
Aprendizagem na 
Adolescência (somente 
e-book) 

IESDE 4 

27 
YAEGASHI, S.F.R.; 
PEREIRA, A.M.T.B. 

978-8580401721 
Psicologia e educação. 
Conexão entre saberes  

Casa do 
Psicólogo 

4 

28 
TARDIF, M.; LESSARD, 
C. 

978-8532631657 

O trabalho docente - 
elementos para a 
primeira teoria da 
docência como  
profissional de interações 
humanas  

Vozes 3 

29 VEIGA, I. P. A. 978-8544900741 
A prática pedagógica do 
professor de didática  

Papirus 4 

30 FRANCO, L. M.  978-8543704128 
Didática e Práticas 
Educativas  

Barauna 4 

31 VEIGA, I. P. A. (Org.).  - 
Projeto político-
pedagógico da escola: 
uma construção possível 

Papirus 6 

32 SCARPATO, M. 978-8589311625 

Didática e 
Desenvolvimento 
Integral. Coleção 
Didática na Prática 

Avercamp 4 

33 
LOPES, A. C.; MACEDO, 
E. (orgs.) 

978-8524908934 
Currículo: debates 
contemporâneos  

Cortez 6 
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34 
MOREIRA, Antônio 
Flávio Barbosa; 
CANDAU, Vera Maria 

- 
Indagações sobre 
currículo: currículo, 
conhecimento e cultura  

Ministério 
Educação 

6 

35 
PACHECO, José 
Augusto 

978-972-0-34811-1 Politicas Curriculares, Porto 6 

36 REILY, L. 8530807529 
Escola Inclusiva: 
linguagem e mediação  

Papirus 2 

37 FIGUEIRA, E. 9788511156249 
O que é Educação 
Inclusiva 

Brasiliense 2 

38 FREITAS, L. C. et al. 978-85-64440-07-4 

Avaliação e políticas 
públicas educacionais: 
ensaios contra 
regulatórios em debate  

Leitura crítica 6 

39 WERLE, F. O. C. (Org.).  978-8579631115 
Avaliação em larga 
escala: foco na escola  

Líber Livro 6 

40 FREITAS, L. C. et al. 978-8532637741 
Avaliação educacional: 
caminhando pela 
contramão  

Vozes 6 

41 GOODSON, I. 9788532614285 
Currículo: teoria e 
história 

Vozes 6 

42 BAIRD, Colin  978-8577808489 Química Ambiental Bookman 4 

43 
PAVIA, D. L.; LAMPMAN, 
G. M.; KRIZ, G. S.; 
VYVYAN, J. R.  

978-8522107087 
Introdução à 
Espectroscopia,  

Cengage 
Learning 

4 

44 
SILVERSTEIN, R. M.; 
WEBSTER, F. X.; 
KIEMLE, D. J.  

8521615213 
Identificação 
Espectrométrica de 
Compostos Orgânicos 

LTC 4 

45 ÁVILA, G.  978-8521611332 Introdução ao Cálculo  LTC 3 

46 
FLEMMING, D. M.; 
GONÇALVES, M. B. 

978-8576051152 
Cálculo A: funções, 
limites, derivação, 
integração, 

Makron Books 6 

47 STEWART, J. 978-8522112586 Cálculo, Vol. 1, 
Cengage 
Learning 

6 

48 
SILVA, E. O.; ALBIERO, 
E. 

8512280107 
Desenho Técnico 
Fundamental  

EPU 3 

49 KUBBA, S. A. A. 978-8582601570 
Desenho Técnico para 
Construção,  

Bookmann 3 

50 
KOTZ, J. C.; TREICHEL, 
P. M.; TOWNSEND, J. 
R.; TREICHEL, D. A.  

978-8522118274 
Química Geral e 
Reações Químicas Vol. 1 

Cengage 
Learning 

3 

51 
KOTZ, J. C.; TREICHEL, 
P. M.; TOWNSEND, J. 
R.; TREICHEL, D. A.  

978-8522107544 
Química Geral e 
Reações Químicas, Vol. 
2  

Cengage 
Learning 

3 

52 

BROWN, T. E.; LeMAY 
Jr., H. E.; BURSTEN, B. 
E.; MURPHY, C.; 
WOODWARD, P. 

978-8543005652 
Química a Ciência 
Central,  

Pearson 
Education 

3 

53 
SKOOG, D. A.; HOLLER. 
F. J.; NIEMAN, T. A. 

8577804607 
Princípios de Análise 
Instrumental 

Bookman 3 

54 HARRIS, D. C. 978-8521620426 
Análise Química 
Quantitativa 

Grupo GEN 3 
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55 HAGE, D. ; CARR, J. D. 978-8543008561 
Química Analítica e 
Análise Quantitativa 

Person 6 

56 
FELDER, R. M.; 
ROUSSEAU, R. 

978-8521634911 
Princípios Elementares 
dos Processos Químicos 

LTC 3 

57 
HIMMELBLAU, D. M.; 
RIGGS, J. B. 

8521626088 
Engenharia Química: 
princípios e cálculos 

LTC 3 

58 BALDINO JR.; A. C.  9788576001959 

Fundamentos de 
Balanço de Massa e 
Energia: um texto básico 
para análise de 
processos químicos 

EDUFSCar 4 

59 
PASSOS, Carlos 
Roberto; NOGAMI, Otto  

978-8522124923 Princípios de Economia  Cengage 3 

60 GONÇALVES, Carlos  978-8535286670 Introdução à Economia  Elsevier 3 

61 FILHO, Nelson Casarotto  978-8522453702 
Elaboração de Projetos 
Empresariais 

Atlas 3 

62 CARDELLA, Benedito 978-8597008135 
Segurança no Trabalho e 
Prevenção de Acidentes  

Atlas 4 

63 
TAVARES, José da 
Cunha 

978-8539610518 
Noções de Prevenção e 
Controle de Perdas em  
Segurança do Trabalho 

SENAC 3 

64 

NUNES, Edilene de 
Cássia Dutra; LOPES, 
Fábio  
Renato Silva 

9788536509037 

Polímeros - Conceito, 
Estrutura Molecular, 
Classificação e 
Propriedades 

Érica 4 

65 
SOLOMONS, T. W. 
Graham; FRYHLE, Graig  
B. 

978-8521620303 
Química Orgânica, Vol. 
1,  

LTC 3 

66 
SOLOMONS, T. W. 
Graham; FRYHLE, Graig  
B. 

978-8521620341 
Química Orgânica, Vol. 
2,  

LTC 3 

67 McMURRY, John 978-8522125289 
Química Orgânica, Vol. 
1, 

Cengage 
Learning 

3 

68 McMURRY, John 978-8522125302 
Química Orgânica, Vol. 
2,  

Cengage 
Learning 

3 

69 
SEVERINO, Antônio 
Joaquim 

8524913118 
Metodologia do trabalho 
científico, 

Cortez 3 

70 CHANG, R.  978-8563308047 
Química Geral: conceitos 
essenciais,  

McGraw-Hill-
Artmed 

3 

71 
HOUSECROFT, 
Catherine E.; SHARPE,   
Alan G.  

978-8521623274 
Química Inorgânica, Vol. 
1,  

LTC 3 

72 
HOUSECROFT, 
Catherine E.; SHARPE,  
Alan G.  

978-8521623281 
Química Inorgânica, Vol. 
2,  

LTC 3 

73 
ATKINS, P. W.; PAULA,  
Júlio de 

978-8521618652 
Físico - Química – 
Fundamentos, 5ª  

LTC 3 

74 MANAHAN, Stanley  978-8565837064 Química Ambiental. Bookman 3 

75 
DAVIS, M. L.; MASTEN, 
S. J.  

978-8580555905 
Princípios de Engenharia 
Ambiental. 

AMGH 3 

76 LIBÂNIO, Marcelo 978-8576702719 
Fundamentos de 
Qualidade e Tratamento 
de Água. 

Átomo 3 
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77 
AMERICAN CHEMICAL 
SOCIETY et al 

8580555396 
Química para um futuro 
sustentável.  

AMGH 3 

78 GAUTO, M.; ROSA, G.  978-8565837606 Química Industrial  Bookman 3 

79 
DUPONT, J.; LISSNER, 
E. 

8536304928 
Química Organometálica: 
Elementos do Bloco D, 

Bookmann 4 

80 MATEUS, A. L. 8570412916 
Química na Cabeça - 
mais experimentos, Vol. 
2  

UFMG 4 

81 
TRABULSI, L. R.; 
ALTERTHUM, F. 

8573799811 Microbiologia Atheneu 4 

82 
MORETTIN, Pedro A.; 
BUSSAB, Wilton O. 

978-8547220228 Estatística Básica Saraiva Editora 4 

83 
COSTA, Giovani Glaucio 
de oliveira. 

978-8539906598 

Estatística Aplicada a 
Educação com 
Abordagem além da 
Análise Descritiva, Teoria 
e Prática Descritiva, V.1 

Ciência Moderna 4 

84 CRESPO, Antônio Arnot 978-8502081062 Estatística Fácil Saraiva Editora 4 

85 SPIEGEL, Murray R.  978-8577804610 Estatística Bookmann 3 

86 WERKEMA, C. 978-8585447151 

Ferramentas Estatísticas 
Básicas para o 
Gerenciamento de 
Processos  

QFO 4 

87 
LUDKE, Menga; ANDRE, 
Marli E. D. A.  

8521622503 
Pesquisa em Educação: 
Abordagens Qualitativas 

EPU 3 

88 LUCK, Heloísa 978-8532604255 

Ação Integrada: 
administração, 
supervisão e orientação  
educacional. 

Vozes 3 

89 
VEIGA, I. P.; FONSECA, 
M. (Orgs) 

9788530806569 

As Dimensões do Projeto 
Político-Pedagógico: 
novos desafios para a 
escola  

Papirus 3 

90 LIBÂNIO, J. C.  978-8567281001 
Organização e Gestão 
da Escola: Teoria e 
prática 

Alternativa 3 

91 BEYER, H. O.  978-8577060023 

Inclusão e Avaliação na 
Escola - De Alunos com  
Necessidades 
Educacionais Especiais 

Mediação 3 

92 RODRIGUES, D. 978-9896591038 
Educação Inclusiva - Dos 
Conceitos as Práticas de 
Formação 

Instituto Piaget 3 

93 
PEREIRA, M. C. da C. 
(Org.) 

978-8576058786 
LIBRAS conhecimento 
além dos sinais 

Prentice Hall 3 

94 

LACERDA, Cristina 
Broglia Feitrosa de; 
SANTOS, Lara Ferreira 
dos (Orgs.) 

978-8576003076 

Tenho um aluno surdo, e 
agora? Introdução à 
Libras e 
 educação de surdos 

EDUFSCar 3 

95 
GIANOTTO, Dulcinéia 
Estér Pagani 

9788544410301 

Possibilidades, 
Contribuições e Desafios 
das Ferramentas  
da Informática no Ensino 
das Ciências.  

Crv 4 
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96 MARTELLI, Richard 978-8539610679 Powerpoint  Senac 3 

97 

MANZANO, José 
Augusto N. 
G.;MANZANO, André 
Luiz N. G 

978-8536517506 
Estudo Dirigido de 
Microsoft Excel 2016 
Avançado 

Érica 3 

CURSO DE ENFERMAGEM 

ITEM AUTOR CÓDIGO ISBN TÍTULO EDITORA QTDE 

98 
Bruce A Chabner e Dan 
L Longo 

978-8580555028 
Manual de Oncologia de 
HARRISON 

Artmed 6 

99 
Paulo Marcelo Gehm 
Hoff 

978-8538803126 
Tratado de Oncologia (2 
volumes) 

Atheneu 6 

100 
Selma Montosa 
Fonseca, Sonia Regina 
Pereira 

978-8538804383 
Enfermagem em 
Oncologia 

Atheneu 6 

101 
Nébia Maria Almeida de 
Figueiredo 

978-8577281374 
Enfermagem Oncológica 
- conceitos e práticas 

Yendis 6 

102 
Ademar Lopes, Roger 
Chammas, Hirofumi 
Iyeyasu 

978-8599276273 
Oncologia para 
graduação 

Lemar 6 

103 
Euridice Figueiredo, 
Alexandre Ferreira, 
Mauro Monteiro 

978-8537205402 
Tratado de Oncologia - 
INCA - Vol. 1 

Revinter 6 

104 
Euridice Figueiredo, 
Alexandre Ferreira, 
Mauro Monteiro 

978-8537205402 
Tratado de Oncologia - 
INCA - Vol. 2 

Elsevier 6 

105 Constanzo, L. S. 978-8582714034 Fisiologia. 
Cengage 
Learning 

6 

106 Sherwood, L.  978-8522108053 
Fisiologia Humana: Das 
Células aos Sistemas. 

Appris 6 

107 Osiris Costeira 978-8581925851 

Terapias Naturais e 
Holísticas: Quais São, 
Como Foram Criadas, 
Para Que Servem, Como 
São Usadas 

Ideia Juridica 6 

108 
Ana Cláudia M. 
Gonçalves 

978-8587873286 
Práticas 
Complementares Para a 
Saúde Integral 

Saraiva 6 

109 Davis, Carol M. 978-8527711302 
Fisioterapia e 
Reabilitação- Terapias 
Complementares  

Yendis 6 

110 
SALLES L. F; SILVA 
M.J.P.  

978-8577282241 

Enfermagem e as 
Práticas 
Complementares em 
Saúde 

Yendis 6 

111 HUIHE Y., BAINE Z 978-8538802297 
Teoria Básica da 
Medicina Tradicional 
Chinesa 

Atheneu 6 

112 
Minayo MCS, Coimbra 
CEA org.  

978-8575410080 
Antropologia, saúde e 
envelhecimento 

Martinari 6 

113 
Willian Kakihara 
Malagutti, Cristiano 
Tárzia Kakihara 

978-8589788908 

Curativos, Estomias e 
Dermatologia: Uma 
abordagem 
Multiprofissional. 

Guanabara 
Koogan 

6 
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114 
Bork,Anna Margherita 
Toldi 

978-8527711036 
Enfermagem baseada 
em evidências 

Guanabara 
Koogan 

6 

115 Glenn L. Irion 978-8527710770 
Feridas: Novas 
abordagens, manejo 
clínico e atlas em cores 

Guanabara 
Koogan 

6 

116 Edward Klatt Kumar 978-8535237825 
Robbins & Cotran. 
Perguntas e respostas 
em patologia 

Elsevier 6 

117 
Minayo MCS org, 
Deslandes SF, Gomes 
R. 

978-8532642127 
Pesquisa social: teoria, 
método e criatividade 

Vozes 6 

118 Minayo MCS.  978-8527101813 
O Desafio do 
conhecimento: pesquisa 
qualitativa em saúde.  

Hucitec 6 

119 
Minayo MCS, Assis SG, 
Souza ER.  

978-8575415474 

Avaliação por 
Triangulação de 
Métodos: abordagem de 
programas sociais. 

Fiocruz 6 

120 

Silva,Sandra Cristine da / 
Padilha,Kátia Grillo / 
Vattimo,Maria de Fátima 
Fernandes 

978-8520445990 

Enfermagem Em Uti - 
Cuidando do Paciente 
Crítico - Série 
Enfermagem 

Manole 6 

121 Bon,Avany Maria Xavier 978-8527726306 

Atendimento Nutricional 
a Crianças e 
Adolescentes - Visão 
Prática 

Roca 6 

122 
Garcia,Luciana / Galisa, 
Mônica Santiago / 
Nunes,Alessandra Paula 

978-8541204583 
Educação Alimentar e 
Nutricional - Da Teoria à 
Prática 

Roca 6 

123 Mussoi, Thiago Durand 978-8527723664 
Avaliação Nutricional na 
Prática Clínica 

Guanabara 6 

124 
Miriam Isabel Souza dos 
Santos Simon  

978-8538805410 
Livro - Manual de Dietas 
Hospitalares 

Atheneu 6 

125 Marcia Vitollo 978-8577710096 
 Da Gestação ao 
Envelhecimento,2014 

Rubio 6 

126 Larrabee, June H. 978-8563308917 
Prática Baseada em 
Evidências em 
Enfermagem 

Artmed 6 

127 
Haynes R. BRIAN, 
Marks, Susan, Ciliska 
Donna 

978-8536322162 
Enfermagem Baseada 
em Evidências - Uma 
Introdução 

Artmed 6 

128 Bickley, Lynn S. 978-8527726917 

Bates - Propedêutica 
Médica Essencial - 
Avaliação Clínica -  
Anamnese - Exame 
Físico. 

Guanabara 
Koogan 

6 

129 TOWNSEND 978-8527723169 

Enfermagem Psiquiátrica 
- Conceitos de Cuidados 
na Prática 
 Baseada em Evidências 

Guanabara 
Koogan 

6 

130 Sue Moorhead 978-8536313238 
NOC - Classificação dos 
Resultados 

Elsevier 6 

131 Sue Moorhead 978-8535246278 
NIC - Classificação das 
|Intervenções 

Elsevier 6 

132 Sharon Jensen  978-8527722865 
Semiologia para enfermagem: 
Conceitos e Práticas 

Guanabara 6 
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133 Kazuko Uchikawa 978-8520423479 
Enfermagem em Centro 
de Material e 
Esterilização 

Manole 6 

134 
SANTOS, Nívea Cristina 
Moreira 

978-8576140252 
Assistência de 
Enfermagem Materno-
infantil 

Látria 6 

135 BEREK,JonathanS 978-8527714396 
Berek & Novak: Tratado 
de Ginecologia 

Guanabara 
Koogan 

6 

136 
FERNANDES, Rosa 
Aurea Quintella 

978-8520422045 
 Enfermagem e Saúde 
da Mulher 

Manole 6 

137 
CARVALHO, Geraldo 
Mota  

978-8512127002 
Enfermagem em 
Obstetrícia 

Epu 6 

138 
BRANDEN, Pennie 
Sessle 

978-8576140252 
Enfermagem Materno-
infantil 

Reichmann & 
Affonso 

6 

139 
BARROS, Sonia Maria 
Oliveira 

978-8520422069 
Enfermagem No Ciclo 
Gravídico-puerperal 

Manole 6 

140 
BARROS, Sonia Maria 
de Oliveira 

978-8572413732 
Enfermagem Obstétrica 
e Ginecológica: Guia 
Para Prática Assistencial 

Roca 6 

141 
MONTENEGRO, Carlos 
Antônio Barbosa 

978-8527716031 Obstetrícia Fundamental 
Guanabara 

Koogan 
6 

142 
CUNHA, Gustavo 
Tenório 

978-8527106757 
A Construção da Clínica 
Ampliada Na Atenção 
Básica 

Hucitec 6 

143 KAWAMOTO, Emilia Emi 978-8512125008 
Enfermagem 
Comunitária 

Epu 6 

144 BEDIN, Lívia Perasol 978-8527410175 
Estratégia: Saúde da 
Família 

Ícone 6 

145 
GIORDANI, Annecy 
Tojeiro 

978-8578081805 
Humanização da Saúde 
e do Cuidado 

Difusão 6 

146 GARCIA, Telma Ribeiro 978-8536322179 

Integralidade da Atenção 
No Sus e Sistematização 
da Assistência a de 
Enfermagem 

Artmed 6 

147 TARRIDE, MárioIvan 978-8585676476 
Saúde Pública Uma 
Complexidade 
Anunciada 

Fiocruz 6 

148 
FIGUEIREDO, Nébia 
Maria de Almeida 

978-8577280193 

Sus e Psf Para 
Enfermagem :Práticas 
Para O Cuidado em 
Saúde Coletiva 

Yendis 6 

149 
DRUMOND JUNIOR, 
Marcos 

978-8564806566 
Tratado de Saúde 
Coletiva 

Hucitec 6 

150 KURCGANT, Paulina 978-8512124704 
Administração em 
Enfermagem 

EPU 6 

151 
SANTOS, Álvaro da 
Silva 

978-8520422946 
A Enfermagem Na 
Gestão em Atenção 
Primária à Saúde 

Manole 6 

152 KURCGANT, Paulina 978-8527729802 
Gerenciamento em 
Enfermagem 

Guanabara 
Koogan 

6 

153 DANIEL, Liliana Felcher 978-8512122007 
A Enfermagem 
Planejada 

Epu 6 

154 MEDRONHO, Roberto A 978-8573799996 Epidemiologia Atheneu 6 

155 
ROUQUARYOL, 
MariaZélia 

978-8527715492 Epidemiologia & Saúde 
Guanabara 

Koogan 
6 
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2. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL 

2.1. A entrega será única, realizada após o recebimento da Nota de Empenho, na 

Fundação Educacional do Município de Assis, situada à Avenida Getúlio Vargas, 

1.200, Assis (SP), Bloco III. 

a) Todos os materiais deverão ser entregues em perfeitas condições;  

b) Após a entrega dos materiais pela CONTRATADA, a FEMA submeterá os mesmos 

a verificação quanto às especificações constantes deste Anexo e Proposta. As 

verificações serão realizadas a critério desta Instituição procedendo-se, desta forma, o 

recebimento definitivo; 

c) No caso de constatada divergência entre o(s) material(is) entregue(s) e o(s) 

material(is) especificado(s) na proposta e Anexo deste termo, a CONTRATADA deverá 

substituir o(s) mesmo(s) em, no máximo, 05 (cinco) dias, contados a partir da 

comunicação da recusa.  

 

  

156 FLETCHER,RobertH 978-8573799996 
Epidemiologia Clínica: 
Elementos Essenciais 

Artmed 6 

157 
PEREIRA, Maurício 
Gomes 

978-8582710678 
Epidemiologia: Teoria e 
Prática 

Guanabara 
Koogan 

6 

158 LAURENTI, Ruy 9788512408309 Estatísticas de Saúde Epu 6 

159 KLOETZEL, Kurt 85-1101-118-8 
O Que É Medicina 
Preventiva 

Brasiliense 6 

160 VENÂNCIO, Joaquim 978-8511011180 
Textos de Apoio em 
Vigilância Epidemiológica 

Fiocruz 6 

161 CAPOVILLA, F. C. et al 85-85676-45-0 

Dicionário Trilíngue. 
Língua de Sinais 
Brasileira, Português e 
Inglês 

Edusp 6 

162 
CHOI, D. et al. 
PEREIRA, M. C. da C. 
(Org.) 

978-8531414336 
Libras: conhecimento 
além dos sinais 

Pearson Prentice 
Hall 

6 

163 
HONORA, M.; 
FRIZANCO. L. E 

978-8576058786 

 Livro Ilustrado de Língua 
Brasileira de Sinais: 
desvendando a 
comunicação usada 
pelas pessoas com 
surdez 

Ciranda Cultural 6 

164 SANTANA, A. P. 978-8538004929 
Surdez e linguagem: 
aspectos e implicações 
neurolinguísticas 

Plexus 6 

165 Arlete M. M. Giovani  978-8585689834 
Enfermagem - Calculo e 
Adm. de Medicamentos 

RIDEEL 6 
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ANEXO II 

MODELO SUGERIDO PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2018 ABERTURA: 16/08/2018 ÀS 09H30MIN 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

ENDEREÇO: N.º 

BAIRRO: CIDADE: 

CEP: ESTADO: 

TELEFONE: FAX: 

E-MAIL: 

ITEM QTDE AUTOR TITULO 
CÓDIGO 

ISBN 
VALOR 

UND 
VALOR 
TOTAL 

       

       

       

TOTAL: 
 

Observação: Nos valores acima deverão estar inclusos, além do lucro, todas e quaisquer 

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

fornecimento do objeto licitado. 

Declaramos total concordância com as condições da presente licitação.  

Declaramos ainda, que os produtos ofertados estão de acordo com as especificações do 

ANEXO I – Termo de Referência. 

 

Condições de pagamento: em conformidade com o item 14 do edital. 

Prazo de entrega, conforme disposto no item 13 do edital. 

 
 

(cidade),____, de _________2018. 
 
 
 
 

NOME/ASSINATURA 
RG/CPF 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

(em papel timbrado da licitante) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2018 

 

DECLARAÇÃO 

 

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

________________________(razão social), interessada em participar do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 017/2018, da FEMA, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos 

do artigo 27, Inciso V, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, a 

._____________________(razão social), encontra-se em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do 

artigo 7° da Constituição Federal. 

 

___________, _____ de ____de 2018 

(Local) (Data)    

 

 

 

 

 

______________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

(em papel timbrado da licitante) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2018 

À 

Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA 

Assis – SP 

 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente, declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII do 

artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que 

cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 

 

 

_________, _____ de _____de 2018 

(Local) (Data)    

 

 

 

 

 

______________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE PARA USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 

(em papel timbrado da licitante) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2018 

 

_____________________________(nome do licitante), com sede 

_______________________(endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº. 

_______________________, DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar nº 

123/2006 e sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas 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 está excluída das vedações constantes do § 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

____________, ______ de ______de 2018 

(Local) (Data)    

 
 
 

______________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR. 

(em papel timbrado da licitante) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2018 

__________________________________________ (Nome da empresa) 

 

_________, ____ de _________de 2018 

 

À 

Fundação Educacional do Município de Assis 

DECLARAÇÃO 

 

A empresa....................................., inscrita no CNPJ n.° ........................, por intermédio 

de seu representante legal, Sr.(a) ........................., portador(a) do RG n.° ...................., 

e do CPF/MF n.° ......................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 

27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

Por ser verdade assina o presente 

 

 

 

 

______________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2018 

DECLARAÇÃO 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no 

CNPJ sob n.º......................, neste ato representado pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, 

para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 

inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não está declarada 

inidônea para licitar ou contratar com a Administração Publica, nos termos do artigo 87, 

IV, c/c o artigo 6°, XI da Lei n.º 8.666/93; que não está suspensa temporariamente de 

participação em licitação e impedida de contratar 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.  

______, ___de__________de 2018 

 

 

 

 

______________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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