
    PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 

PREÂMBULO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020

PROCESSO Nº 1534/2020 

(EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS
DO ARTIGO 48, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ATUALIZADA PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº 147/2014)

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO.

Origem dos recursos: Federal e Próprio

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 27/04/2020, ÀS 09 HS. 

VICENTE JULIANO MINGUILI  CANELADA, Prefeito Municipal  de Pederneiras,  Estado de São
Paulo, torna público que, na data e a partir do horário acima assinalado, fará realizar licitação na
modalidade  PREGÃO, a ser  realizada  através do site  www.comprasgovernamentais.gov.br,
com utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do
tipo MENOR PREÇO, objetivando a aquisição de materiais para artesanato, que será regido pela
Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 4.011, de 02 de junho de
2014,  alterado  pelo  Decreto  Municipal  nº  4.195,  de  07  de  julho  de  2015,  aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, com alterações posteriores, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
atualizada pela Lei Complementar nº 147/2014, da Lei Municipal nº 3.305, de 17 de dezembro de
2015,  e  demais  normas  regulamentares  aplicáveis  à  espécie.  em  conformidade  com  as
disposições deste edital e respectivos anexos.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos
e  serão  encaminhadas  por  meio  eletrônico,  através  do  endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital e
será  conduzida  pelo  pregoeiro  com  o  auxílio  da  equipe  de  apoio,  designados  nos  autos  do
processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente. 

1 – LOCAL, DATA E HORA

1.1.  A  sessão  pública  será  realizada  no site  www.comprasgovernamentais.gov.br,  no  dia
27/04/2020, com início às 09hs, horário de Brasília - DF.

1.2. Somente poderão participar da sessão pública,  as empresas que apresentarem propostas
através do site descrito no item 1.1, até as 09hs do mesmo dia.

1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta
licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.
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2 – DO OBJETO 

2.1.  A  presente  licitação  tem por  objeto  a  aquisição  de  materiais  para  artesanato,  conforme
especificações constantes do Anexo I.

2.2. Em caso de  discordância  existente entre as especificações deste objeto descrito no
Compras Governamentais - CATMAT e as especificações constantes do Anexo I deste Edi-
tal, prevalecerão as últimas.

3 – PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar do certame todas as microempresas e empresas de pequeno porte
que:

3.1.1. Cumpram os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006,
do  ramo  de  atividade  pertinente  ao  objeto  da  contratação  e que  atenda  a  todas  as
exigências,  inclusive  quanto  à  documentação  constante  deste  Edital  e  seus  Anexos  e
estejam previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
Sicaf e no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.2. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o licitante deverá manifestar,
em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências previstas neste Edital, bem
como com a descrição técnica constante do Anexo I do presente Edital.

3.3.  Caso  não  seja  obtido  o  número  mínimo  de  03  (três)  fornecedores  competitivos
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas no Estado de
São Paulo,  capazes  de  cumprir  as  exigências  estabelecidas  neste  edital  para  o  objeto
licitado, o objeto não será adjudicado ao respectivo vencedor, procedendo-se a repetição
da licitação em relação ao item que se apresentar nestas condições, para que haja ampla
participação dos interessados.

3.4. A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.

3.5. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo.

3.6. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações
inerentes ao certame.

3.7.  Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da lei  nº 8.666/93, não será permitida a
participação de empresas: 

3.7.1. Estrangeiras que não funcionem no País; 

3.7.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

3.7.3.  Suspensas temporariamente de participar  de licitações  e  impedidas  de contatar  com o
Município  de  Pederneiras,  nos  termos  do  Inciso  III  do  artigo  87  da  lei  nº  8.666/93  e  suas
alterações posteriores.
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3.7.4. Impedidas de licitar e contratar com o Município de Pederneiras, nos termos do art. 7º da
Lei 10.520/02; 

3.7.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98; 

3.7.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.

4 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

4.1.  Para  participar  do  pregão,  o  licitante  deverá  se  credenciar  no  Sistema  de  PREGÃO
ELETRÔNICO através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

4.3.  O credenciamento  do licitante  dependerá de registro cadastral  atualizado  no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

4.3.1. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

4.4. O credenciamento do licitante,  junto ao provedor do sistema implicará a responsabilidade
legal  do  licitante  ou seu  representante  legal  e  a  presunção  de  sua  capacidade  técnica  para
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

4.5. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do
licitante,  incluindo  qualquer  transação  efetuada  diretamente  ou  por  seu  representante,  não
cabendo  ao  provedor  do  sistema  ou  ao  Município  de  Pederneiras,  promotor  da  licitação,
responsabilidade  por  eventuais  danos  decorrentes  de  uso  indevido  da  senha,  ainda  que  por
terceiros.

4.6.  A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema
para imediato bloqueio de acesso.

4.7. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada pregão
eletrônico. 

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço,  até a data e o horário  estabelecidos  para abertura da sessão pública,  quando,  então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar,
em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer
jus aos benefícios previstos nessa lei.
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5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a
licitante às sanções previstas neste Edital.

5.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar toda a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.7.  Incumbirá  ao licitante  acompanhar  as operações no sistema eletrônico  durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.8. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir  a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.9. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

5.10. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente  serão  disponibilizados  para  avaliação  do  pregoeiro  e  para  acesso  público  após  o
encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

a) Valor unitário e total do item;
b) Marca;
c) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Anexo I
do edital.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3.  Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos
previdenciários,  trabalhistas,  tributários,  comerciais  e  quaisquer  outros  que  incidam  direta  ou
indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade  do  licitante,  não  lhe  assistindo  o  direito  de  pleitear  qualquer  alteração,  sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.

6.6.  Se  por  falha  do proponente  a  proposta  não  indicar  o  prazo  de  sua  validade,  esta  será
considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação.

6.7. É vedada a identificação dos licitantes no sistema, nas fichas técnicas ou documentos
em qualquer hipótese, antes do término da fase competitiva do Pregão.
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7 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,  contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas. 

7.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.4.  A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.5.  A  não  desclassificação  da  proposta  não  impede  o  seu  julgamento  definitivo  em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

7.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

7.8.  Iniciada a etapa competitiva,  os licitantes deverão encaminhar  lances  exclusivamente por
meio  do sistema eletrônico,  sendo  imediatamente informados do seu recebimento  e  do valor
consignado no registro. 

7.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

7.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.11.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor  inferior  ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”,  em que  os  licitantes  apresentarão  lances  públicos  e  sucessivos,  com lance  final  e
fechado.

7.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial  de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
o  período  de  tempo  de  até  dez  minutos,  aleatoriamente  determinado,  findo  o  qual  será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.14. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela
possam  ofertar  um  lance  final  e  fechado  em  até  cinco  minutos,  o  qual  será  sigiloso  até  o
encerramento deste prazo.

7.15.  Não  havendo  pelo  menos  três  ofertas  nas  condições  definidas  neste  item,  poderão  os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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7.16. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.

7.17. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem
de classificação,  possam ofertar  um lance final  e  fechado em até cinco minutos,  o qual  será
sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.18. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
etapa  fechada,  caso  nenhum  licitante  classificado  na  etapa  de  lance  fechado  atender  às
exigências de habilitação.

7.19. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão
ser  desconsiderados  pelo  pregoeiro,  devendo  a  ocorrência  ser  comunicada  imediatamente  à
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

7.20. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

7.21.  Não  serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo valor,  prevalecendo  aquele  que  for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.22. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.23.  Se  ocorrer  a  desconexão  do  Pregoeiro  no  decorrer  da  etapa  de  lances,  e  o  sistema
eletrônico  permanecer  acessível  às  licitantes,  os  lances  continuarão  sendo  recebidos,  sem
prejuízo dos atos realizados.

7.24. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão pública do Pregão será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas
após  a  comunicação  expressa  do  fato  aos  participantes  no  sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.

7.25. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos. 

7.26. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.27. Encerrada a etapa de lances, se houver empate, será assegurado o exercício do direito de
preferência às  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  locais  (Município  de
Pederneiras), na forma da Lei Municipal nº 3.305/2015, nos seguintes termos:

7.27.1.  Entende-se  por  empate aquelas  situações  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas
microempresas e empresas de pequeno porte locais sejam iguais ou até  5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada; 

7.27.2.  A  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  local  cuja  proposta  for  mais  bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase
de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;

7.27.2.1. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos por item em situação de empate, sob pena de
preclusão do direito de preferência;

Rua Siqueira Campos, S-64 – Centro – CEP 17280-000 – Pederneiras/SP
Tel.: (14) 3283 9570 – Fax: (14) 3284 1764 – www.pederneiras.sp.gov.br

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


    PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 
7.27.2.2. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte locais que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.27.1,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a
preferência e apresentar nova proposta;

7.27.2.2.1. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual
valor, respeitada a ordem de classificação;

7.28. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase
de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte
local; 

7.28.1.  Não  ocorrendo  a  contratação  da  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  local,
retornar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do disposto
no  artigo  4°,  inciso  XXIII,  da  lei  n°  10.520/02,  sendo  assegurado  o  exercício  do  direito  de
preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno
porte locais cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.27.1; 

7.28.2. Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte local, e
não configurada a hipótese prevista no subitem 7.28.1, será declarada a melhor oferta aquela
proposta originalmente vencedora da fase de lances.

7.29. Após a negociação,  se houver,  o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo, motivadamente, a respeito. 

7.30.  A  aceitabilidade  será  aferida  a  partir  dos  preços  de  mercado  vigentes  na  data  da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela Secretaria de Compras
e Licitações, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

7.31.  Quando  houver  propostas  beneficiadas  com as margens de preferência  em relação  ao
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que
fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.32. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação,
de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.33. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente,
aos bens produzidos:

a) no país;
b) por empresas brasileiras; 
c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com  deficiência  ou  para  reabilitado  da  Previdência  Social  e  que  atendam  às  regras  de
acessibilidade previstas na legislação.

7.34. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas. 

7.35. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para
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que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.

7.36. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.37. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie
a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,  contendo a marca
dos  produtos,  e  dos  documentos  complementares,  quando  necessários  à  confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.38. Caso o licitante, por motivos supervenientes, tenha dificuldade em anexar sua proposta de
preços e eventuais documentos complementares, este deverá entrar em contato com o Pregoeiro,
imediatamente,  justificando as razões do impedimento no CHAT DE MENSAGEM do Sistema
Comprasgovernamentais, as quais serão analisadas pelo Pregoeiro, que após o exame enviará
mensagem pelo próprio sistema, informando se aceita ou não a justificativa apresentada.  Em
aceitando,  o  licitante  deverá  enviar  sua  proposta  no  prazo  remanescente  às  03  (três)  horas
concedidas, via e-mail indicado pelo Pregoeiro, sendo necessário confirmar o recebimento do
e-mail com o mesmo. A falta de justificativa ou a sua não aceitação devidamente motivada por
parte do Pregoeiro, implicará na desclassificação da proposta. 

7.39. Após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise,
sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preços e eventuais documentos complementares,
sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta.

7.40.  Após  análise  da  proposta  e  documentação,  o  Pregoeiro  anunciará  o(s)  licitante(s)
vencedor(es).

7.41. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o
Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta subsequente de menor preço,
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo
autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

8 – DA HABILITAÇÃO 

8.1.  A habilitação  das  licitantes  será verificada por  meio  do Sicaf  (habilitação parcial)  e  dos
documentos de habilitação especificados neste Edital.

8.2.  Os  documentos  de  habilitação  deverão  ser  encaminhados,  concomitantemente  com  a
proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a
abertura da sessão pública.

8.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública,  ou encaminhar,  em conjunto com a
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

8.3. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão
apresentar documentos que supram tais exigências.

8.4.  O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões,
para verificar as condições de habilitação das licitantes.
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8.5. Documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital
e já apresentados até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, deverão,
mediante  solicitação  do  Pregoeiro,  ser  enviados  juntamente  à  proposta  adequada  ao  último
lance.
8.6. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet
poderão ser  solicitados em original  ou por  cópia  autenticada a  qualquer  momento,  em
prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

8.7. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a apresentação dos seguintes
documentos abaixo discriminados:

8.7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedade empresária; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
empresárias; 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de
sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir. 

8.7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

a)  Prova  de  inscrição  no Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  do  Ministério  da  Fazenda
(CNPJ); 

b)  Prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual,  relativo  à  sede  da  licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Prova de situação regular para com a Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

d) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa aos Débitos relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive o INSS;

f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da CNDT, nos termos da Lei nº 12.440/2011; emitida por meio eletrônico pelo
Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao).

g)  Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  será
assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério do Município de Pederneiras, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa;
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h) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item “g”, implicará na decadência
do direito à contratação,  sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º  da lei  Federal  nº
10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o
valor total da contratação, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública,
retornar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do artigo 4°, inciso XXIII, da Lei
n° 10.520/02.

8.7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
contados retroativamente da data designada para a realização deste PREGÃO.  Em qualquer
hipótese, mesmo que o licitante seja a filial,  este documento deverá estar em nome da
matriz. 

b) Nas hipóteses em que a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial encaminhada
for  positiva,  deve  a  licitante  apresentar  comprovante  da homologação/deferimento  pelo
juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

8.7.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado,
atestando que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme
modelo constante do Anexo II deste Edital.

b)  Declaração  de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno porte visando  ao  exercício  da
preferência  prevista  na  Lei  Complementar  n°  123/06,  que  deverá  ser  feita  de  acordo  com o
modelo estabelecido no Anexo III deste Edital.

c) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal,
para o caso de:

c.1)  empresas em recuperação judicial:  está ciente de que no momento do recebimento da
Autorização de Fornecimento  deverá  apresentar  cópia  do ato  de nomeação do administrador
judicial  ou  se  o  administrador  for  pessoa  jurídica,  o  nome  do  profissional  responsável  pela
condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do
administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial;

c.2) empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento do recebimento da
Autorização de Fornecimento deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo
as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

d)  Para  efeito  de  habilitação  também  será  realizada  consulta  junto  ao  Cadastro  de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria Geral da União (CGU)
através  do  Portal  da  Transparência  (www.portaltransparencia.gov.br)  e  ao  Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA), mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), disponível no endereço www.cnj.jus.br, sendo
impressa declaração demonstrativa do licitante.
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8.8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.8.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas. 

8.8.2 Se o 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, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  A  Prova de
regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal  relativa  aos  Débitos  relativos  aos  Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive o INSS e a Certidão negativa de
falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, deverão estar em nome da matriz .
9 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

9.1.  Caberá  recurso  nos  casos  previstos  na  Lei  Federal  nº  10.520/02,  devendo  o  licitante
manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do
Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances.

9.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito
que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro. 

9.2.  A licitante  disporá  do prazo de 03 (três)  dias  corridos  para apresentação das razões do
recurso,  por  meio  de  formulário  específico  do  sistema,  que  será  disponibilizado  a  todos  os
participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contra-razões em igual
número de dias.

9.3. A falta de interposição na forma prevista no subitem “8.1” deste item importará a decadência
do direito  de recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor,  propondo à
autoridade competente a homologação do procedimento licitatório. 

9.4.  Decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  autoridade
competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento
licitatório.

9.5.  O recurso  terá  efeito  suspensivo  e  o  seu  acolhimento  importará  a  invalidação  dos  atos
insuscetíveis de aproveitamento.

9.6. A adjudicação será feita por preço unitário.

10  –  DOS  PRAZOS,  DAS  CONDIÇÕES  E  DO  LOCAL  DE  ENTREGA  DO  OBJETO  DA
LICITAÇÃO 

10.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir  da  data  do  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento  expedida  pela  Secretaria  de
Compras e Licitações. 

10.2. A Autorização de Fornecimento será expedida por quaisquer meios de comunicação que
possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada,  inclusive fac-
símile e correio eletrônico.

10.3.  A  entrega  do  objeto  desta  licitação  deverá  ser  feita  no  Almoxarifado  Municipal,
situado na Rua Castelo Branco, nº O-1165 – Jardim Califórnia, nesta cidade de Pederneiras,
no horário das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, correndo por conta da Contratada

Rua Siqueira Campos, S-64 – Centro – CEP 17280-000 – Pederneiras/SP
Tel.: (14) 3283 9570 – Fax: (14) 3284 1764 – www.pederneiras.sp.gov.br



    PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 
as  despesas  de  embalagem,  seguros,  transporte,  carga  e  descarga,  tributos,  encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

10.4. Constitui condição para a expedição da Autorização de Fornecimento: 

a) Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de cópia
do ato de nomeação do administrador  judicial  da Licitante,  ou se o administrador  for  pessoa
jurídica,  o nome do profissional  responsável  pela condução do processo e,  ainda,  declaração
recente,  último  relatório  ou  documento  equivalente  do  juízo  ou  do  administrador,  de  que  a
LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial; 

b) Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial: apresentação de
comprovação  documental  de  que  está  cumprindo  as  obrigações  do  plano  de  recuperação
extrajudicial.

11 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito
de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações.

11.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a)  se  disser  respeito  à  especificação,  rejeitá-lo  no  todo  ou  em  parte,  determinando  sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação
da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1)  na  hipótese  de  complementação,  a  Contratada  deverá  fazê-la  em  conformidade  com  a
indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

11.4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
da data do recebimento provisório, após verificação do atendimento integral da quantidade e das
especificações contratadas.

11.5. O recebimento definitivo não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei,
pela qualidade dos produtos entregues.
 
12 – DA FORMA DE PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias, contados da data da entrega efetiva de
todos  os  produtos  constantes  da  respectiva  Autorização  de  Fornecimento  no  Almoxarifado
Municipal, por meio de depósito em conta-corrente do licitante vencedor, após a apresentação da
nota fiscal/fatura devidamente atestada pelos servidores da Secretaria de Almoxarifado e Controle
Patrimonial. 

12.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá em até 20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida.
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12.3. No caso de Licitante vencedor em situação de recuperação judicial, deverá apresentar
declaração,  relatório  ou  documento  equivalente  de  seu  administrador  judicial,  ou  se  o
administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo,
de que está cumprindo o plano de recuperação judicial. 

12.4. No caso de Licitante vencedor em situação de recuperação extrajudicial, junto com os
demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as
obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

12.5.  Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  Contratada não  tenha
concorrido,  de  alguma  forma,  para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de  compensação
financeira  devida  pelo  Município  de  Pederneiras,  entre  a  data  do  vencimento  e  o  efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
I = (6/100)

     365
I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

13 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

13.1. Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da
lei federal nº 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa
prévia:

13.1.1.  Pela  recusa  injustificada  de  retirar  a  Autorização  de  Fornecimento  dentro  do  prazo
estabelecido, multa de 20% (vinte por cento).

13.1.2.  Pela  recusa  injustificada  de  retirar  a  Autorização  de  Fornecimento  dentro  do  prazo
estabelecido ou de recebê-la dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento).

13.1.3. Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:

13.1.3.1. Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o
valor total da Autorização de Fornecimento, por dia de atraso;

13.1.3.2. A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexecução total da obrigação;

13.1.4. Pela inexecução parcial do ajuste, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
Autorização de Fornecimento;

13.1.5. Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da
Autorização de Fornecimento;

13.1.5.1. Aplicadas as multas,  a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à
Contratada, após a sua imposição;
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13.1.5. As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente
o  pagamento  delas  não  exime  a  Contratada  da  reparação  dos  eventuais  danos,  perdas  ou
prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

14 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1. Os recursos orçamentários para a presente licitação são os seguintes:

14.1.1. Ficha nº  250 – Material de Consumo – 02.10.01 – Diretoria de Proteção Social Básica;

14.1.2. Ficha nº  251 – Material de Consumo – 02.10.01 – Diretoria de Proteção Social Básica;

14.1.3. Ficha nº  254 – Material de Consumo – 02.10.01 – Diretoria de Proteção Social Básica e;

14.1.4. Ficha nº  316 – Material de Consumo – 02.10.02 – Diretoria de Proteção Social Especial.

15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1.  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. 

15.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a
serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio. 

15.3. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes para o Pregoeiro até a etapa de
negociação com o autor da melhor oferta e para os demais até a etapa de habilitação. 

15.4.  O  resultado  deste  Pregão  e  os  demais  atos  pertinentes  a  esta  licitação,  sujeitos  à
publicação,  serão  divulgados  no  Diário  Oficial  do  Município  e  nos  sítios  eletrônicos
www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.pederneiras.sp.gov.br.

15.5. Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa  poderá,  por  meio  do  sistema  eletrônico,  solicitar  esclarecimentos,  informações  ou
impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico.

15.5.1. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações, poderão
ser encaminhados para o e-mail compras@pederneiras.sp.gov.br. 

15.5.2.  As impugnações e os esclarecimentos serão respondidas pelo subscritor  do Edital,  no
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data do seu recebimento. 

15.5.3.  Acolhida  a  impugnação  contra  o  ato  convocatório,  será  designada  nova  data  para
realização da sessão pública. 

15.6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e as questões
relativas ao sistema, pela Administradora do Pregão Eletrônico, na Central de Atendimento dos
Sistemas de Compras do Ministério da Economia.

15.7. Integram o presente Edital:

Anexo I – Especificações Técnicas; 
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Anexo II – Modelo de declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho e;

Anexo III – Modelo de Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte.

15.8. Pequenos erros ou o desatendimento a meras formalidades que não tragam prejuízo algum
para o processo, não ensejarão desclassificação ou inabilitação de licitantes.

15.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, inclusive no que se refere às certidões
que não constem prazo de validade, será aplicado o disposto no artigo 110 da lei nº 8.666/93.

15.10.  Para  dirimir  quaisquer  questões  decorrentes  da  licitação,  não  resolvidas  na  esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo.

Pederneiras, 07 de abril de 2020.

   VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA
   Prefeito Municipal
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROCESSO N.º 1534/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020

Compreende o objeto desta licitação, a aquisição de:

===========================================================================

ITEM QTDE UNID ESPECIFICAÇÃO

===========================================================================

1 196 UN

BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS - ROLO 500 GR.
SENDO: 52 UNIDADES NA COR CRÚ, 20 NA COR CINZA CHUMBO, 20
NA COR LARANJA, 20 NA COR VERMELHA, 20 NA COR PRETA, 16 NA
COR  MOSTARDA  OU  BEGE,  20  NA  COR  MARROM,  16  NA  COR
AMARELO OURO, 12 NA COR CINZA CLARO.

2 10 M 
BORDADO INGLÊS 7 CM
OBS: COR BRANCA

3 20 M TECIDO TIPO JUTA CRU – LARGURA 100 CM

4 19 M TECIDO ALGODÃOZINHO MED. 140 CM

5 94 M 

TECIDO FELTRO – LARGURA 140 CM
SENDO  2M  DE  CADA  COR  (CORTADOS  EM  PEDAÇOS  DE  1M):
CARAMELO(cód.58);  PELE(23);  AMARELO  CANÁRIO(80);  CINZA
GELO(73);  CINZA  CHUMBO(38);  AZUL  TURQUESA(28);  VERDE
BILHAR(03); MARROM(27) E 1M CADA COR: ROSA; BRANCO; ROSA
BEBE(88); AMARELO CREME(72); PESSEGO(51) ; LAVANDA(48)
SENDO  5M DE CADA COR:  BRANCO;  VERMELHO;  PRETO;  VERDE
ESCURO; PELE; LARANJA; ROSA CLARO; LILÁS, VIOLETA; AMARELO
CLARO; AMARELO OURO; AZUL ROYAL; AZUL CLARO.
SENDO: 5M NA COR MARROM CLARO E 2M NA COR PÉLE

6 15 M 
TECIDO SACARIA TRAMA GROSSA 100% ALGODÃO ALVEJADO
Obs: COR BRANCA – LARGURA 70 CM

7 31 M 

TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M
SENDO 5  PEDAÇOS DE TECIDO DE 2M CADA COM ESTAMPA DE
FLORES  GRANDES  NOS  SEGUINTES  TONS:  AZUL;  VERMELHO;
VERDE; AMARELO E LARANJA
SENDO: 4 M ESTAMPA C/ FUNDO AZUL; 4M FUNDO AMARELO E 4M
FUNDO PRETO
SENDO 3M CADA COR: FUNDO AZUL; FUNDO VERMELHO E FUNDO
AMARELO

8 8 RL
TECIDO  SACARIA  TRAMA  GROSSA  100%  ALGODÃO  ALVEJADO  -
ROLO 50 MTS – LARGURA 70 CM
OBS: COR BRANCA

9 5 M 
TECIDO PARA VAGONITE – LARGURA 140 CM
OBS: BRANCO

10 17 M 

TECIDO TRICOLINE LISO MED. 140 CM
SENDO 1M CADA COR: COR DE PELE ROSADO; BEGE OU CREME;
PINK E VINHO
SENDO 3M COR BRANCA
SENDO 5M DE CADA COR: AMARELO; COR PELE CLARA
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11 60 M 
TECIDO TIPO OXFORD FLEX LISO – LARGURA 150 CM
SENDO  10M  DE  CADA  COR:  VERDE  JADE;  AMARELO;  CEREJA;
BRANCO; AZUL E VERMELHO

12 46 M 

TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO MED. 140 CM
SENDO 20 PEDAÇOS DE 1M DE CADA ESTAMPA: ANIMAIS; FRUTAS;
LEGUMES;  FLORES  PEQUENAS  ROSA,  FLORES  LILÁS;  FLORES
VERMELHAS; ESTAMPA EM VERDE PEQUENA; E EM AZUL, ETC...
SENDO 6M DIVIDIDOS EM 12 RETALHOS DE 50CM COM ESTAMPAS
VARIADAS  NOS  SEGUINTES  TONS:  AMARELO;  MARROM;  LILAS;
ROXO; OCRE; ROSA; PINK; VERDE ESCURO; VERDE CLARO; AZUL
ESCURO; AZUL CLARO E LARANJA.
SENDO 20 PEDAÇOS DE 1M CADA ESTAMPA: ESTAMPAS VARIADAS
MIUDAS.

13 1 M 
TECIDO TRICOLINE LISTRADO – LARGURA 150 CM
LISTRADO COM FAIXAS ROXAS

14 29 M 

TECIDO TRICOLINE POÁS MIÚDOS – LARGURA 150 CM
SENDO  5M  DE  CADA  COR:  POÁ  BRANCO;  POÁ  PRETO;  POÁ
AMARELO; ROSA C/ POÁ PINK E VERMELHO POÁ
SENDO  2M  DE  CADA  COR  (MAS  CORTADOS  DE  1  EM  1M):  POA
FUNDO  BRANCO  E  BOLINHAS  PRETAS;  FUNDO  BRANCO  E
BOLINHAS VERMELHAS

15 60 M 

TECIDO  XADREZ  100%  ALGODÃO  PARA  BORDAR  -  2,40  M  DE
LARGURA
SENDO  15M  CADA  COR:  VERMELHO;  VERDE  CLARO;  LARANJA  E
LILÁS

16 270 ME

LINHA PARA BORDAR - MEADA 8 MTS
SERÃO  10  MEADAS  DE  CADA  COR:  AZUL  CLARO(cod.159);  ROSA
CLARO(025);  AZUL  PETRÓLEO(563);  AZUL(525);  CREME
ESCURO(866);  MARROM(878);  AMARELO  CLARO;  ROXO(102);
CINZA(918);  SALMÃO(271);  VERMELHO(9046);  AZUL  ROYAL(1134);
LILÁS(509);  CREME(883);  LARANJA(214);  AZUL  ACINZENTADO(530);
VINHO(235);  AMARELO  OURO(138);  MARROM  CLARO(878);
BRANCO(100);  PRETO(900);  ROSA  ESCURO(357);  VERMELHO(046);
VERDE  ESCURO(744);  VERDE  CLARO(723);  CINZA  CLARO(1201);
BRANCO(100).

17 226 NV

LINHA 100% ALGODÃO Ne 4/2 - NOVELO 500 MTS
SENDO 03 NOVELOS DE CADA COR: ROSA ESCURO (COD. 3182);
AZUL  ESCURO  (2194);  ROSA  CLARO  (6116);  BRANCO  (8001);
AMARELO  OURO  (1289);  VERMELHO(3635);  AZUL  ROYAL(2829)  E
CREME(1074).
SENDO 06 UNID. DE CADA COR: ROXO; VERDE ÁGUA (cod.  2204);
BRANCO  (8001);  VERDE  CLARO(5556);  AZUL(2859);  AZUL
ESCURO(2194);  ROSA  ESCURO(3182);  ROXO  MESCLADO(9587);
ROSA  ESCURO  MESCLADO(9427);  CORAL(3334);  AMARELO
OURO(1289); AZUL CLARO(2137); MARROM(7382); VERMELHO(3635);
AZUL  ROYAL(2829);  LILÁS(6060);  VERDE(5215);  VERDE
MESCLADO(9392);  LARANJA(4445);  VERMELHO  MESCLADO(9245);
CREME(1074);  PRETO(8990);  AMARELO  MESCLADO(9368);  AZUL
MESCLADO(9113);  ROSA CLARO MESCLADO(9284);  LARANJA(4456).
TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA ANNE.
SENDO 5 NOVELOS DE CADA UMA DAS CORES: BEGE; VERMELHO;
CRU; AZUL MARINHO; ROSA PINK; VERDE CLARO; AMARELO BEBE E
ROSA BEBE. E 6 NOVELOS NA COR BRANCA.
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18 38 RL

BARBANTE Nº 08 - ROLO 700 GR.
SENDO 4 ROLOS DE CADA COR: CARAMELO; AZUL INDICO; AZUL
PETRÓLEO;  FERRUGEM.
SENDO 6 ROLOS CADA COR: VERDE BANDEIRA; CAFÉ COM LEITE; E
10 ROLOS NA COR CRU19

19 72 NV

LINHA 100% ALGODÃO Ne 6/2 - NOVELO 750 MTS
SERÃO  03  UNID.  DE  CADA  COR:  VERDE  ESCURO(cod.5767);
AZUL(2500);  ROXO(6823);  VERMELHO ESCURO(4448);  VERDE(5203);
VERDE(5791);  AMARELO(1289);  VINHO  MESCLADO(9153);
VINHO(3635);  VERMELHO(3528);  ROSA  ESCURO(6116);  AZUL(2137);
ROSA(3131);  SEREIA(9490);  VINHEDO(9563);  BONECA(9587);
CAPUCCINO(9601);  AREIA(9900);  PARQUE(9976);  ZEBRA(9016);
HIBISCO AMARELO; ÁFRICA(9233); TRILHA(9392); DESERTO. TENDO
COMO REFERÊNCIA A MARCA CLÉA

20 30 NV
LINHA PARA BORDAR - NOVELO 80 MTS
100% ALGODÃO  -  SENDO  06  NOVELOS DE CADA  COR:  BRANCO;
PRETO; CREME; MARROM E VERMELHO

21 45 NV

FIO DE LÃ 100% ACRÍLICO - NOVELO 100 GRAMAS
SENDO 05 NOVELOS DE CADA COR: DOCEIRA(cod.9373); BAU(9375);
BURBERRY(9662);  TORONTO(9471);  CARROCEL(9490);
ABOBORA(9059);  CURAÇAU(9533);  SALGUEIRO(9603)  E  QUARTZO
VERDE(9440). TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA MOLLET

22 6 UN
LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - CONE COM 1.829 METROS
SENDO 1 CONE DE CADA COR: VERDE JADE; AMARELO; CEREJA;
BRANCO; AZUL E VERMELHO

23 256 RL

BARBANTE Nº 06, MEDINDO 710 M
SERÃO  08  UNID.  DE  CADA  COR:  LILÁS;  AMARELO  OURO;  ROXO;
VERDE  CLARO;  VERDE  EXÉRCITO;  LARANJA;  CINZA  CLARO;
MARROM;  BRANCO;  ROSA  ESCURO;  VERDE  BANDEIRA;  AZUL
CLARO;  AMARELO  CLARO;  CHOCOLATE;  CREME;  ROSA  CLARO;
VERDE  JADE;  VINHO;  AMARELO  MESCLADO;  VERDE  MESCLADO;
ROSA  MESCLADO.  E  10  UNID.  NA  COR  CRU.  TENDO  COMO
REFERÊNCIA A MARCA PIRATININGA
SENDO  08  ROLOS DE CADA COR:  VERDE BANDEIRA;  CAFÉ COM
LEITE;  MARROM;  LARANJA;  VIOLETA;  VERDE  JADE;VERMELHO;
SENDO 14 ROLOS NA COR CRU; E 04 ROLOS CADA COR: AMARELO
CANÁRIO E AZUL TURQUESA

24 102 NV

LINHA AMIGURUMI 100% ALGODÃO - NOVELO  254 MTS
SENDO  8  NOVELOS  DE  CADA  COR:  AZUL  CLARO
HORTÊNCIA(cod.2137);  CREME(1112);  BRIGADEIRO(7569);
DOÇURA(3046);  TIFFANY(5669)  10  NOVELOS  CADA  COR:
MACADÂMIA(3148); PORCELANA(7564); 6 NOVELOS COR OFF(8176)
4 NOVELOS CADA COR: ROSA; MALVA(6802); DARK CHEDDAR(4131);
MARSALA(7136);  CAMAFEU(3201);  CACAU(7567);  NEO  MINT(5743);
VIOLETA(6161); BANDEIRA(5767).

25 8 RL
FIO DE MALHA, ROLO COM 1 KG
OBS: COM CORES VARIADAS

26 30 NV

LINHA TIPO CHARME 100% ALGODÃO - NOVELO 396 MTS
SENDO  03  NOVELOS  DE  CADA  COR:  BRANCO(cod.8001);
NATURAL(020);  ROSA  CANDY(3526);  VERMELHO  (3402);  LILÁS
CANDY(6006);  AZUL  CLÁSSICO(2770);  AZUL  CANDY(2012);
PEDREIRA(8008); CHUMBO (8336); LIMA(1236)
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27 56 RL

BARBANTE Nº 08 - 470 METROS
SENDO 10 ROLOS NA COR CRU;  2 NA COR MARROM; 2 NA COR
VERMELHA E 2 NA COR AMARELA.
SENDO  4  ROLOS  DE  CADA  COR:  CARAMELO;  AZUL  PETRÓLEO;
FERRUGEM; VERDE FOLHA; VERMELHO; PINK; AZUL ROYAL; CRU;
CAFÉ COM LEITE E LARANJA.

28 30 NV
LÃ MAIS BEBE – NOVELO 100G
SENDO 5 NOVELOS DE CADA UMA DAS CORES: BRANCO; VERDE
CLARO; AZUL CLARO; AMARELO CLARO; LILÁS E VERMELHO

29 24 NV

LÃ SEDA 70% ACRÍLICO E 30% LÃ – NOVELO 100G
SENDO  4  NOVELOS  DE  CADA  COR:  GEMA(cod.318);  ANIL
PROFUNDO(2746);  VITAMINA  C(3418);  TREVO(5561);  LÍRIO(6457);
PORCELANA(7389)

30 70 UN
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 100 METROS
SENDO: 20 NA COR MARROM CLARO; 20 COR BEGE; 10 VERMELHO
QUEIMADO; 10 VERDE FOLHA E 10 PRETA

31 52 NV

LINHA MONALISA – NOVELO 100 GRAMAS
SENDO: 6 NOVELOS NA COR ROSÉ; 02 NA COR SALMÃO E 10 NA
COR BRANCA.
SENDO 3 NOVELOS CADA COR: VERDE TREVO(cod.5638); AMARELO
SOLAR(1317);  VERMELHO  PAIXAO(3635);  AZUL  ENSEADA  (2403);
ROSA  CHICLETE  (3131);  LILAS  ALFAZEMA(6140);  CREME(1074);
VERDE  TIFFANY(5556);  BEGE  CASTANHA(7625);  06  NOVELOS  NA
COR BRANCA E 01 NA COR PRETA

32 1746 FR TINTA PARA TECIDO - FRASCO 37 ML
SENDO  86  FRASCOS  NA COR AMARELO-LIMÃO,  37  FRASCOS  NA
COR VERDE-OLIVA, 14 FRASCOS NA COR VINHO, 28 FRASCOS NA
COR SÉPIA, 16 FRASCOS NA COR VERDE-MUSGO, 31 FRASCOS NA
COR OCRE, 39 FRASCOS NA COR VIOLETA, 43 FRASCOS NA COR
LILÁS, 10 FRASCOS NA COR AZUL CELESTE, 20 FRASCOS NA COR
PÚRPURA, 36 FRASCOS NA COR VERMELHO VIVO, 22 FRASCOS NA
COR ROSA BEBÊ, 75 FRASCOS NA COR ROSA CHÁ, 16 FRASCOS NA
COR SIENA NATURAL,  2  FRASCOS NA COR OURO METÁLICO,  16
FRASCOS  NA  COR  CINZA  LUNAR,  20  FRASCOS  NA  COR  VERDE
FOLHA,  25 FRASCOS NA COR VERDE PISTACHE,  6  FRASCOS NA
COR  CARAMELO,  41  FRASCOS  NA  COR  ROSA  ESCURO,  25
FRASCOS NA COR AZUL BEBÊ, 6 FRASCOS NA COR ERVA-DOCE, 64
FRASCOS NA COR VERDE PINHEIRO, 44 FRASCOS NA COR AZUL
COBALTO, 6 FRASCOS NA COR VERMELHO FOGO, 91 FRASCOS NA
COR AMARELO OURO, 25 FRASCOS NA COR AMARELO BEBÊ,  44
FRASCOS NA COR AMARELO PELE, 161 FRASCOS NA COR BRANCO,
47  FRASCOS NA COR MARFIM,  70  FRASCOS NA COR PRETA,  14
FRASCOS NA COR VERMELHO  ESCARLATE,  6  FRASCOS NA COR
VERMELHO  TOMATE,  14  FRASCOS  NA  COR  ROSA  CICLAME,  6
FRASCOS  NA  COR  CERÂMICA,  16  FRASCOS  NA  COR   AZUL
CERÚLEO, 16 FRASCOS NA COR AZUL PETRÓLEO, 42 FRASCOS NA
COR AZUL CARIBE, 6 FRASCOS NA COR MAGENTA, 66 FRASCOS NA
COR MARROM,  31 FRASCOS NA COR LARANJA,  12  FRASCOS NA
COR  GLITTER  CRISTAL,  25  FRASCOS  NA  COR  MOSTARDA,  31
FRASCOS NA COR VERDE GLACIAL, 36 FRASCOS NA COR TERRA,
18  FRASCOS  NA  COR  TIJOLO,  8  FRASCOS  NA  COR  PITAIA,  11
FRASCOS NA COR ROSTINHO DE BONECA, 20 FRASCOS NA COR
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VERDE BANDEIRA, 6 FRASCOS NA COR VERMELHO 
PROFUNDO,  6  FRASCOS  NA  COR  TELHA,  6  FRASCOS  NA  COR
PAPAYA, 6 FRASCOS NA COR VERDE MAR, 35 FRASCOS NA COR
CINZA CLARO, 16 FRASCOS NA COR AMORA, 25 FRASCOS NA COR
VERDE BEBÊ, 10 FRASCOS NA COR AZUL MARINHO, 6 FRASCOS NA 
COR TANGERINA, 6 FRASCOS NA COR CENOURA, 24 FRASCOS NA
COR VERMELHO QUEIMADO,10 FRASCOS NA COR SALMÃO BEBÊ,
36  FRASCOS  NA  COR  VERDE  MAÇÃ  E  10  FRASCOS  NA  COR
AMARELO CÁDMIO.

33 12 FR TINTA PARA TECIDO NA COR GLITTER CRISTAL - FRASCO 37 ML

34 26 FR

TINTA RELEVO 3D COM GLITTER - FRASCO 35 ML
SENDO  3  FRASCOS  NA  COR  DOURADA,  6  FRASCOS  NA  COR
GLITTER DOURADO
SENDO 2 FRASCOS DE CADA COR: AZUL; VIOLETA; VERMELHO E
VERDE E 3 FRASCOS DAS CORES: PRATA; OURO E CRISTAL

35 50 FR CLAREADOR INCOLOR PARA PINTURA EM TECIDO - FRASCO 35 ML

36 22 FR CLAREADOR INCOLOR PARA PINTURA EM TECIDO - FRASCO 250 ML

37 122 FR

TINTA PUFF COM EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO
- FRASCO COM 35 ML
SENDO 5 NA COR VERDE; 5 NA COR AMARELA, 8 NA COR VIOLETA,
5 NA COR VERDE, 6 NA COR PRETA, 15 NA COR BRANCA, 6 NA COR
AZUL CELESTE, 6 NA COR AMARELO LIMÃO, 6 NA COR VERMELHO
FOSCO, 6 NA COR LARANJA, 6 NA COR VERDE MUSGO, 6 NA COR
MARROM,  6  NA  COR  ROSA,  6   NA  COR  LILÁS,  6  NA  COR  AZUL
TURQUESA, 6 NA COR MAGENTA, 6 NA COR VERMELHO VIVO, 6 NA
COR VERDE PISTACHE E 6 NA COR VERDE ABACATE.

38 88 FR

TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO – FRASCO 250ML
SENDO 6 NA COR BRANCA, 4 NA COR AMARELO PELE, 4 NA COR
AMARELO LIMÃO, 6 NA COR AMARELO OURO, 4 NA COR LARANJA, 4
NA  COR  ROSA  ESCURO,  4  NA  COR  ROSA  CICLAME,  6  NA  COR
VERMELHO  VIVO,  4  NA  COR  VERMELHO  ESCARLATE,  4  NA  COR
VIOLETA, 6 NA COR AZUL CELESTE, 6  NA COR AZUL MAR, 6  NA
COR VERDE FOLHA, 4 NA COR VERDE PISTACHE, 4  NA COR VERDE
MUSGO,  6  NA  COR  MARROM,  4  NA  COR  RÚSTICO  E  6  NA  COR
PRETO.

39 78 FR

TINTA DIMENSIONAL METÁLICA RELEVO 3D – FRASCO 35ML
SENDO  6  NA  COR  COBRE,  6  NA  COR  VERMELHO,  6  NA  COR
LARANJA, 6 NA COR OURO, 6 NA COR ROSA, 6 NA COR VIOLETA, 6
NA COR PRETA, 6 NA COR MAGENTA, 6 NA COR AZUL, 6 NA COR
BRANCA, 6 NA COR BRONZE, 6 NA COR KIWI E 6 NA COR PRATA.

40 46 FR

TINTA PARA TECIDO FOSCA COR VERMELHO PÚRPURA – FRASCO
250ML
SENDO  6  NA  COR  VERMELHO  PÚRPURA,  4  NA  COR  AZUL
TURQUESA, 6 NA COR VERDE MUSGO CLARO, 4 NA COR JATOBÁ, 4
NA COR CAPUCCINO, 4 NA COR CAQUI, 4 NA COR RÚSTICO, 4 NA
COR CINZA CHUMBO, 6 NA COR AMARELO CANÁRIO E 4 NA COR
CORAL.

===========================================================================
===========================================================================
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO
DO TRABALHO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020

A  empresa  .....................................,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  ..................................,
sediada  .........................................,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  Sr.
(a)....................................,  portador  (a)  da  Carteira  de  Identidade  nº.................................,  CPF
nº ..........................................,  declara sob as penas da lei, que encontra-se em situação regular
perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do
artigo 7º da Constituição Federal.

Local e data.

Assinatura do representante legal
Nº do RG
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 ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO,  sob  as  penas  da  lei,  sem  prejuízo  das  sanções  e  multas  previstas  neste  ato
convocatório,  que  a  empresa
____________________________________________(denominação  da  pessoa  jurídica),  CNPJ
n° ___________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos
termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência
como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico n° 26/2020, realizado
pelo Município de Pederneiras, Estado de São Paulo.

Local e data.

_______________________________
Nome do representante
RG n° ...................................
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