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EDITAL 

 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2017 

 

(Processo Administrativo n.° 527/2017) 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de 

Buritis - MG, por meio da Sr. Sérgio Augusto Vieira Da Silva, Pregoeiro Titular, e 

Equipe de Apoio, nomeados pela portaria nº 289/2017, datada de 01 de Novembro 

de 2017, da Prefeitura Municipal de Buritis – MG, sediado (a) Av. Bandeirantes, nº 

723, Bairro Centro, Buritis - MG, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, 

na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR 

ITEM, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 

exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 20/11/2017. 

Horário: 08h30min. 

Local: Setor de compras e licitações – Prefeitura Municipal de Buritis - MG 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é os registro de preço para AQUISIÇÃO 

DE MATERIAIS GRÁFICOS, BANNER, CONFECÇÃO DE FAIXAS, PLACAS, 

CARIMBOS E OUTROS, para atender às Secretarias da Administração Pública 

Municipal, com entrega parcelada, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida por itens, conforme tabela constante do Termo 

de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes for de 

seu interesse. 

 

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta 

licitação. 
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3.  DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão Presencial. 

3.2. No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste edital, será 

realizado o credenciamento e o recebimento dos envelopes dos proponentes. 

3.3. O documento de credenciamento deverá ser entregue juntamente com 

a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente, FORA dos 

envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” e “HABILITAÇÃO”. 

3.4. Quando se tratar de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado, 

deverá apresentar instrumento constitutivo no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura. 

3.5. Quando se tratar de Procurador, instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida, do qual constem poderes 

específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e 

desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame. 

3.6. O instrumento de procuração deverá estar acompanhado pelo 

instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada na cláusula 3.4 e 

seguintes. 

3.7. A não apresentação do documento de credenciamento não será 

motivo para a desclassificação ou inabilitação do proponente. Neste caso, o 

representante ficará apenas impedido de se manifestar e responder pelo 

proponente durante os trabalhos. 

3.8. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 

3.9. As participantes do certame deverão apresentar a Declaração de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de acordo com o modelo 

estabelecido no ANEXO V (Declaração de microempresa ou empresa de 

pequeno porte) deste Edital, e apresentar FORA dos envelopes “PROPOSTAS 

DE PREÇOS” e “HABILITAÇÃO”. 

3.10. Declaração de cumprimentos dos requisitos habilitação, que deverá 

ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO II, deste Edital, e 

apresentada FORA dos envelopes “PROPOSTAS DE PREÇOS” e 

“HABILITAÇÃO”.  

3.11. As demais declarações deverão ser apresentadas dentro do envelope 

“HABILITAÇÃO”. 
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3.12. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de 

Pregão e juntados ao processo administrativo. 

3.13. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão 

admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários, bem como 

receber os envelopes propostas de preços e habilitação. 

3.14. O Licitante que não contar com representante presente na sessão ou, 

ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da 

apresentação de documentos defeituosos, ficará impedido de participar da fase 

de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de 

renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço 

apresentado na proposta de preço escrita, que há de ser considerada para 

efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço unitário por item. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade 

seja compatível com o objeto desta licitação, e que sejam devidamente 

credenciados. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no  Brasil 

com poderes expressos para receber citação e responder administrativa 

ou judicialmente; 

4.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 

nº 8.666, de 1993; 

4.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou 

extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 

processo de dissolução ou liquidação; 

4.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.6. que está ciente e concorda com as condições contidas no 

Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no Edital; 

4.2.7. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
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4.2.8. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir 

de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição. 

 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1 A proposta deverá ser datilografada ou emitida por computador, sem 

cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, e, ainda o CD 

fornecido pela Prefeitura (programa de instalação disponível no site) com a 

proposta financeira, no idioma português do Brasil, e apresentada sem 

alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas devem estar 

numeradas e rubricadas e a última assinada pelo representante legal da 

licitante, devendo constar: 

a) as folhas devem estar rubricadas, numeradas e a última assinada pelo 

representante legal da empresa ou pela pessoa física participante, devendo nela 

constar: 

b) identificação (individual ou social), a razão social, endereço, telefone/FAX, e-

mail comercial se houver, número do CNPJ/MF, Banco, agência, número da conta 

corrente e praça de pagamento para facilitar o contato e o pagamento; 

c) proposta definitiva de preços, especificando detalhadamente o item ofertado, 

discriminando, ainda, o valor unitário e total, em moeda corrente nacional, sendo 

admitidas apenas duas casas após a vírgula; 

d) a validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da sessão de abertura desta licitação; 

e) declaração expressa de que todos os tributos, custos e demais despesas 

correm por conta da proponente. 

5.2 A proposta deverá atender todas as condições exigidas no Edital e nos 

Anexos. As licitantes poderão utilizar o Termo de Referência deste Edital para a 

formulação de sua proposta, complementando as informações, caso necessário. 

5.3 A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo 

representante legal presente na sessão de abertura do envelope de Proposta e com 

poderes para esse fim. 

5.4 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta 

apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que 

importe a modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas 
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a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pelo(a) 

Pregoeiro(a). 

5.5 Caso o prazo estabelecido para validade da proposta não seja indicado na 

proposta, será considerado aceito pela licitante o prazo estabelecido neste edital 

para efeitos de julgamento. 

5.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 

presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

5.7 Fica reservado ao Município de Buritis o direito de verificar, sempre que julgar 

necessário, se os preços praticados pela licitante vencedora estão compatíveis com 

os de mercado. 

5.8 Todos os documentos que integram as propostas da licitante deverão estar 

embalados em envelopes lacrados, não transparentes e denominados: 

 

 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) 

PREGÃO Nº XXXX/XXXX 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) 

PREGÃO Nº XXXX/XXXX 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 
 

 

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, 

horário e local indicados neste Edital. 
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6.2. 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 no Termo de Referência.  

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada em 

ata, com acompanhamento de todos os participantes. 

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu 

julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de 

aceitação. 

6.3. O pregoeiro ordenará as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão ofertar lances sendo 

imediatamente informados aos membros da Comissão de Licitação que será 

consignado em ata.  

6.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando as 

regras estabelecidas no Edital. 

 

6.6. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 

ofertado.  

 

6.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

o menor lance ofertado.  

6.8. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão 

informados, do valor do menor lance.  

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

proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o 

último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.10. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele 

previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens: 

6.10.1. produzidos no País; 

6.10.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

6.10.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em 

pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 
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6.11. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato 

público para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro 

processo. 

 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a 

sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto. 

7.2.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao 

preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3. Consideram se Manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores 

sejam a 80% (oitenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

I. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 80% (oitenta por 

cento) do valor orçado pela administração; 

II. Valor orçado pela Administração. 

7.4. Dos licitantes classificados na forma do item anterior que houverem 

apresentado proposta com valor global inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do 

menor dos valores a que se referem os incisos do item anterior, será exigido, para 

assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, sem prejuízo das demais 

garantias exigíveis, de acordo com a Lei, igual à diferença entre o valor da 

proposta e 85% oitenta e cinco por cento) do menor dos valor a que se referem os 

incisos anteriores. 

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando ao 

licitante a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

7.7. O Pregoeiro poderá formular, contraproposta ao licitante que apresentou o 

lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada 

a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 

passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor. 

  

8. DA HABILITAÇÃO  
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8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, deverão apresentar a seguinte documentação 

relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista: 

8.2. Habilitação jurídica:  

8.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.2.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

8.2.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 

prova da indicação dos seus administradores; 

8.2.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 

30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

8.2.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em 

vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado 

na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 

5.764, de 1971; 

8.2.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva; 

8.3. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.3.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

8.3.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão 

conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos 

federais, à Divida Ativa da União, e previdência social,  por elas 

administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  
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8.3.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

8.3.4. prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 

8.3.5. prova de regularidade com o Município; 

8.3.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça 

do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva 

com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das 

leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

8.4. As empresas, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por 

meio de:  

8.4.1. Certidão negativa de pedido de falência, recuperação judicial ou 

extrajudicial. 

8.5. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens 

acima, deverão ser apresentados pelos licitantes, após solicitação do Pregoeiro. 

8.5.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

8.6. Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o 

licitante será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação 

do Pregoeiro, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período. 

8.6.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para os quais será concedido o mesmo prazo 

especial para a regularização da situação fiscal. 

8.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

8.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 

sanção à Contratada, se for o caso. 
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9.1.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais 

como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a 

Contratada. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal 

de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, 

se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para 

que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer 

e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para 

decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito 

recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do 

recurso; 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à 

intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir 

de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema 

eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, 

em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado 

vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, 

ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 
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11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente homologará o procedimento 

licitatório.  

 

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o 

prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 

encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

12.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o 

órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a 

Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da data de seu recebimento. 

12.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da 

Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o 

seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

12.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto 

necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de 

Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), 

as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

12.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos 

licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos 

do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído 

o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não 

atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

13.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou 

aceito instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). 

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do (a) 

assinatura do contrato. 
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13.1.1. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou 

aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.1.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o 

órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 

instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal 

com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 

assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu 

recebimento. 

13.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.2.1. Na hipótese de irregularidade do registro o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) 

dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e 

anexos. 

13.3. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou 

aceite do instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas 

condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura 

ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem 

de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 

negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações 

legais. 

 

14. DO PREÇO 

14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

14.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão 

sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 

8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA 

FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização 

estão previstos no Termo de Referência. 
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16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas 

no Termo de Referência. 

16.2. O local da entrega será na unidade requisitante da Prefeitura 

Municipal de Buritis - MG, e o prazo para entrega da mercadoria será de 10 

(dez) dias, contados da data do recebimento/retirada da nota de empenho ou 

ordem de fornecimento para a entrega. 

 

17. DO PAGAMENTO 

17.1.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, 

através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pelo contratado. 

17.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” 

pelo servidor competente na nota fiscal apresentada. 

17.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 

de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 

que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

17.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como 

emitida a ordem bancária para pagamento. 

17.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta junto 

aos órgãos fiscais para verificar a manutenção das condições de habilitação 

exigidas no edital. 

17.6. Constatando-se, junto aos órgãos fiscais, a situação de irregularidade 

da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da contratante. 

17.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 

improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis 

pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
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contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 

para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 

o recebimento de seus créditos.   

17.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

17.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão 

realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso 

a contratada não regularize sua situação junto aos órgãos fiscais.   

17.10. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou 

outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 

qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido 

o contrato em execução com a contratada inadimplente nos órgãos fiscais. 

17.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

17.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 

termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

18.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, 

o licitante/adjudicatário que:  

18.1.1. não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo 

de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

18.1.2. apresentar documentação falsa; 

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. não mantiver a proposta; 

18.1.6. cometer fraude fiscal; 

18.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 
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18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração 

falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 

ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 

mesmo após o encerramento da fase de lances. 

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações 

discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.3.1. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), por dia de atraso na 

execução do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação 

contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 

contrato, por ocorrência, sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

18.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no 

caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, que poderá ser aplicado 

com rescisão contratual; 

18.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contrato, na 

hipótese de o contratado, de modo injustificado, desistir do contrato ou 

der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 

descumprimento contratual, quando o Município em face de menor 

gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior do  

Município, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

18.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com 

a sanção de impedimento. 

18.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 

em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla 

defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto 

na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

18.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 

pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

18.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Setor de 

Licitação do Município de Buritis. 
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18.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação 

estão previstas no Termo de Referência. 

 

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO 

19.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a 

abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo 

e-mail: www.buritis.mg.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no 

endereço Av. Bandeirantes, nº 723, Bairro Centro, seção Setor de 

Compras e Licitações. 

19.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 

até vinte e quatro horas. 

19.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data 

para a realização do certame. 

19.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo 

licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis 

anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 

Edital. 

19.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem 

os prazos previstos no certame. 

19.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados 

pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e 

estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. Não havendo expediente 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 mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.   

20.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, 

dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
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fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

20.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará 

direito à contratação. 

20.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

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

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

por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e 

vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 

o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

20.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus 

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

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

www.buritis.mg.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 

Av. Bandeirantes, nº723, Bairro Centro, Buritis - MG, nos dias úteis, no horário 

das 14:00  às 18:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do 

processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

20.10. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 

10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, da Lei nº 8.078, de 1990 - 

Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 

20.11. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da 

Comarca de Buritis, com exclusão de qualquer outro. 

20.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

http://www.buritis.mg.gov.br/
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ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 
(inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002); 
ANEXO III - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente 
impeditivo da habilitação; 
ANEXO IV - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor 
(Lei nº 9.854/99); 
ANEXO V - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno 
porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007; 
ANEXO VI – Modelo Declaração de Ciência; 
ANEXO VII - Modelo de credenciamento; 

      ANEXO VIII - Minuta de ata de registro de preços. 

 

Buritis - MG, 10 de Novembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sérgio Augusto Vieira da Silva 

Pregoeiro Titular 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA CONJUNTO 
 

1. DO OBJETO 

1.1.  A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa(s) 

especializada(s) no fornecimento de serviços de MATERIAIS GRÁFICOS, 

BANNER, CONFECÇOES DE FAIXAS, PLACAS E CARIMBOS, conforme 

descreve o presente Termo de Referência e seus Anexos, visando atender as 

necessidades das Secretarias da Administração Municipal de Buritis - MG, 

conforme especificado abaixo. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 
2.1.  A aquisição de serviços de materiais gráficos, banner, confecções de faixas, 

placas e carimbos, tem por objetivo atender as necessidades de todos os órgãos 

ligados a Diversas Secretarias, e projetos, apoiando assim, a continuação dos 

serviços. 

2.2. A aquisição atenderá também eventos sociais e informativos, festividades, 

homenagens, recepções entre outras atividades a serem desenvolvidas por todas 

as Secretarias da Administração Municipal. 

2.3. A presente proposição de contratação tomou como base o princípio da teoria 

de livre mercado, no qual os fornecedores concorrem na busca de oferecer o 

menor preço, sem com isso, comprometer a qualidade, a confiabilidade, a 

continuidade de serviço. Tal princípio trará benefícios e economia substanciais ao 

serviço público, cujas políticas e diretrizes devem estar orientadas para garantir e 

maximizar a qualidade e a quantidade da prestação de seus serviços à 

população, ao menor preço possível. 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
3.1. Os serviços que integram o objeto da presente contratação devem atender as 

seguintes especificações: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS UNID. QUANT. 

1.  

ACOMPANHAMENTO DE VISITA (AGENTE COMUNITÁRIO 

DE SAÚDE) FOLHA A-4 AP-75 BLOCO 100X1 IMP. 1/0 
BLOCO 50 

2.  ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DO SISVAN FOLHA BLOCO 50 
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A-4 AP-75 BLOCO 100X1 IMP. 1/1. 

3.  
AGENDAMENTO DE CONSULTA ODONTOLÓGICO A-4 AP-

75 IMPRESSO1/0. 
UND 1.200 

4.  
ALVARÁ SANITÁRIO EM 2 VIAS 1º VIA PAPEL AP-150 2º 

VIA PAPEL AP-75. BLOCO COM 100 FOLHAS 
BLOCO 20 

5.  
ASPECTO GERAL DA CAVIDADE BUCAL IMPRESSO AP-75 

15X21 IMPRESSO 1/1. 
UND 1500 

6.  
ATA DAS TRANFERENCIAS EXPEDIDAS, 50X3 papel AP 75, 

formato 9 
UND 200 

7.  
ATA DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS, 50x3 papel AP 

75, formato 9 
UND 200 

8.  
ATESTADO DE COMPARECIMENTO TAMANHO 15X10 - A-

4 AP – 75 IMPRESSO 1/1 BLOCO 50X1 FOLHAS 
BLOCO 100 

9.  
ATESTADO MÉDICO A-4 AP – 75 IMPRESSO 1/1 BLOCO 

50X1 FOLHAS, TAMANHO  14X10 
BLOCO 2.500 

10.  
AUTO TERMO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3 VIAS 1º BRANCA, 

2º AMARELA E 3º VERDE. BLOCO COM 100 FOLHAS 
BLOCO 100 

11.  
AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. BLOCO 50X1 – 15 X 10 CM BLOCO 100 

12.  
Boletim Escolar 21 x 11,5 cm, papel SB 75, impressão 

frente e verso, cor amarelo. 
UNID 8.000 

13.  

CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL DO E-SUS A-4  

AP-75 IMPRESSO 1/1.FRENTE E VERSO, BLOCO COM 100 

FOLHAS 

BLOCO 1.100 

14.  

CADASTRO INDIVIDUAL E-SUS A-4  AP-75 IMPRESSO 1/1. 

BLOCO COM 100 FOLHAS 
BLOCO 2.200 

15.  
CAMPANHA VACINA ANIMAL - BLOCO 50X2 IMPRESSÃO 

EM 1 AP-70 FORMATO 16 OU 18. 
BLOCO 100 

16.  

CARIMBO AUTOMÁTICO (GRANDE) – EM PLÁSTICO 

RESISTENTE E LEVE, FORMATO COMPACTO, COM 

ALMOFADA INTEGRADA, BASE ANTIDERRAPANTE, 

UND 67 
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JANELA VISOR – MEDINDO 6,0 CM X 4,0CM 

17.  

CARIMBO AUTOMÁTICO (MÉDIO), EM MATERIAL 

PLÁSTICO RESISTENTE E LEVE, FORMATO COMPACTO, 

COM ALMOFADA INTEGRADA, BASE ANTIDERRAPANTE, 

JANELA VISOR – MEDINDO 4,7CM X 1,8 CM. 

UND 120 

18.  
CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DE HANSENÍASE, 

FORMATO 10X10 AP IMPRESSÃO FRENTE E VERSO. 
UND 100 

19.  
CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DE TUBERCULOSE, 

FORMATO, 10X10 AP IMPRESSÃO FRENTE E VERSO. 
UND 100 

20.  

CARTÃO DE ATENDIMENTO 10X15 AP-180 IMP.  

FRENTE E VERSO 1/1. 
UND 2000 

21.  
CARTÃO DE VACINA. UND 2.000 

22.  
Cartão de Visita 9 x 5 cm, 4x4 (Colorido Frente / Verso), 

Supremo 300g, Laminação Fosca Frente. 
UND 

500 

 

23.  

CARTÃO DE VISITA 9X5 CM, 4X4 (COLORIDO 

FRENTE/VERSO) SUPREMO 300 GR, LAMINAÇÃO FOSCA 

FRENTE  

UNID 10.000 

24.  
CARTÃO SIMPLES PRÉ-NATAL FRENTE E VERSO 

COLORIDA IMPRESSO EM PAPEL CARTOLINA. 
UND 500 

25.  
CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, PAPEL COUCHÊ 

170 GM – FORMATO A-4. 
UND 2.500 

26.  
CARTAZ EM PAPEL ADESIVO VINIL, TAMANHO 31 X 46 

CM 
UND 500 

27.  

CARTAZES TAMANHO GRANDE (A2) 42 X 60 CM, 4X0 

(COLORIDO FRENTE), COUCHÊ 90G. ARTE A SER 

ENTREGUE EM MÍDIA PELA ADMINISTRAÇÃO. 

UND 6.000 

28.  

CARTAZES TAMANHO MÉDIO (A3) 30 X 42 CM, 4X0 

(COLORIDO FRENTE), COUCHÊ 115G, SEM 

ENOBRECIMENTO, REFILE, SEM EXTRAS 

UND 8.300 
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29.  
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO para curso de informática, 

210x297mm, papel couchê 170 - COLORIDO 
UND 800 

30.  
CERTIFICADO TAMANHO 210X297 MM – PAPEL COUCHÊ 

170.4/0. 
UNID 3.200 

31.  
 Confecção de Adesivo Colorido M² 800M² 

32.  
 Confecção de Adesivo Colorido Recortado M² 900m² 

33.  
CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO COLORIDO M² 1.350 

34.  
CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTADO  M² 1.350 

35.  

CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 380 GR.  Impressão 

digital, acabamento com bastão e cordão ou ilhós.  Arte 

a ser entregue em mídia pela administração. 

MT 300 

36.  

CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA PLÁSTICA, impressão 

em plotagem em policromia digital, com fixador de alça 

para estandarte, acabamento superior e inferior em 

bainha com barra em madeira cilíndrica. Arte a ser 

entregue em mídia pela administração. 

M² 600M² 

37.  

Confecção de bloco para autorização de auxilio funeral, 

urna popular – 50x2 nas cores branca e amarela – 

impressão papel AP 50 gr – SB 50gr  /12x18 

BLOCO 30 

38.  

CONFECÇÃO DE CARTÃO/ CONVITE EM PAPEL COUCHE 

170 – COLORIDO - para datas comemorativas - 10 x 15 

em papel AP-180-4/0. Com envelope BRANCO 11x16. 

UNID 10.500 

39.  
Confecção de faixa em tecido mourim, na cor branca, 

escrita em até três cores. 
M² 1.177 

40.  
CONFECÇÃO de ficha de matrícula do aluno BLOCO 100 

x 1- formato A4- AP 75- IMPRESSO FRENTE E VERSO 
BLOCO 150 

41.  

CONFECÇÃO DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO 6º A 9º 

ANO, 01 cor,   bloco 100 x 1, impressão frente, papel AP 

70, formato 9 –A4 

BLOCO 100 

42.  
CONFECÇÃO DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO DE 1º ao 

5º ANO, BLOCO 100X1 papel A4 gramatura 75 
BLOCO 100 
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43.  

Confecção de ficha individual do leitor, formato 40- 

papel AP 180, Impressão frente/verso – cor azul,  p/ 

bibliotecas. 

UND 3.000 

44.  

CONFECÇÃO DE FICHA INDIVIDUAL II PERIODO, papel A4 

gramatura 75 bloco 100x1 
BLOCO 100 

45.  

Confecção de Formulário - Papel Timbrado A4 (21 x 29,7 

cm), Colorido Frente – 4x0, Sulfite 120g – Bloco 500x1 – 

Folha Solta. 

Arte a ser entregue em mídia pela administração. 

BLOCO 122 

46.  

Confecção de formulário de declaração sobre 

composição do grupo de renda familiar do idoso e da 

pessoa portadora de deficiência – formato 9 AP 75 bloco 

100x1 – frente e verso  

BLOCO 80 

47.  

CONFECÇÃO DE FORMULARIO DE Frequência para 

transporte Escolar, formato 9 -50 X 2 1º VIA 56   2º VIA 

AMARELO INTERCALADO COM CARBONO. 

BLOCO 80 

48.  

CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO, PAPEL 

TIMBRADO A4 (21X29,7), P/B 1X0, DUAS VIAS, 1ª EM 

PAPEL BRANCO E A 2ª EM PAPEL AMARELO – BLOCO 

50X2, INTERCALADA COM CARBONO  

BLOCO 50 

49.  

Confecção de formulário para levantamento técnico 

social de bairro – bloco 100x1 – Formato 9 AP 75 – 

composição com 04 páginas  

BLOCO 50 

50.  
Confecção de formulário para triagem social, formato 9 

AP 75, bloco 100x1 MP frente e verso 
BLOCO 30 

51.  

CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO, PAPEL TIMBRADO A4 

(21X29,7), COLORIDO FRENTE 40X0, SULFITE 120GR, 

BLOCO 500X1 – FOLHA SOLTA – ARTE A SER ENTREGUE 

EM MIDIA PELA ADMINISTRAÇÃO  

BLOCO 25 

52.  

CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO escovado, baixo relevo 

preta, 80x60 (padrão do estado)  
UND 41 

53.  CONFECÇÃO DE PLACA de aço escovado, baixo relevo, 
UND 20 
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cor preta – med. 1,20 x 80 cm c/ impressão. 

54.  
CONFECÇÃO DE PLACA de aço inox escovado, baixo 

relevo, preta – med. 80 x 60 cm (Padrão do Estado). 
UND 20 

55.  
Confecção de requerimento de benefício assistencial, 

bloco 100x1, formato 9 AP 75  
BLOCO 40 

56.  
Confecção de requerimento de passagem – bloco 50x2 – 

formato 12x20 – auto copiativo  
BLOCO 40 

57.  
CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS UND 40 

58.  

CRIAÇÃO DE ARTE: 

DIAGRAMAÇÃO, CRIAÇÃO E ARTE FINAL DE MATERIAIS 

INSTITUCIONAIS – TRABALHO DE CRIAÇÃO, DESIGN 

GRÁFICO E ARTE FINAL DE MATERIAIS COMO 

CERTIFICADOS, HOMENAGENS, CARTÕES ESPECIAIS, 

CARTÕES DE VISITA, CRACHÁS, BLOCOS, FOLDERS, 

MATERIAL PARA INTERNET. 

PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 5 DIAS UTEIS, EM ALTA 

QUALIDADE. 

TODA PROPOSTA DE ARTE, PROJETO GRÁFICO OU 

IDENTIDADE VISUAL DEVE SER PREVIAMENTE 

APROVADA. 

UND 295 

59.  
DIÁRIO de classe - Registro geral da turma REMG - 1 UND 320 

60.  
DIÁRIO de classe do Nível II – 6º ao 9º ano UND 1.500 

61.  
DIÁRIO de classe infantil bimestral – 1º e 2º Período UND 800 

62.  
DIÁRIO de classe nível I –1º ao 5º Ano UND 1.500 

63.  
DIÁRIO DE PESQUISA E BORRIFARÃO BLOCO COM 100 

FOLHAS 
BLOCO 20 

64.  
ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES TAMANHO 10X10 

BLOCO COM 50X1 FOLHAS 
BLOCO 100 

65.  

ENVELOPE 26 X 36 CM (TIPO SACO), 4X0 (COLORIDO 

FRENTE), SULFITE 120G, ARTE A SER ENTREGUE EM 

MÍDIA PELA ADMINISTRAÇÃO. 

UND 15.200 
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66.  
ENVELOPE BRANCO 11,5 x 22,50 cm colorido- 4/0 

Arte a ser entregue em mídia pela administração. 
UND. 10.000 

67.  

ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO 4X0, 11,5 x 23,0 cm 

colorido- SULFITE 120 GR -Arte a ser entregue em mídia 

pela administração 

UND 3.000 

68.  
Envelope KRAFT NATURAL, 8 X 11 – Impressão frente p/ 

bibliotecas. 
UND 3.000 

69.  
ENVELOPE PARDO GRANDE 25X35 UND 10.100 

70.  
ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA UNID 1.000 

71.  

FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL E-SUS A-4  AP-75 

IMPRESSO 1/1. FRENTE E VERSO BLOCO COM 100 

FOLHAS 

BLOCO 60 

72.  

FICHA DE ATENDIMENTO DE PACIENTE COM 

TRANSTORNO MENTAL 100X1 A-4, IMPRESSO FRENTE E 

VERSO. 

BLOCO 100 

73.  

FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E-SUS A4 AP-

75 IMPRESSO1/1  BLOCO  50X1 
BLOCO 10 

74.  
FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA DO E-SUS A-4 AP-75 

BLOCO 100X1 IMP. 1/0. 
BLOCO 80 

75.  
FICHA DE AVALIAÇÃO DA REABILITAÇÃO/FISIOTERAPIA UND 1.000 

76.  

FICHA DE CADASTRO SISVAN A-4 AP-75 BLOCO 100X1 

IMPRESSO 1/0. 
BLOCO 200 

77.  
FICHA DE ESPECIALIDADES ENCAMINHAMENTO DE 

PACIENTES TAMANHO 10X10 BLOCO 50X1 
BLOCO 100 

78.  
Ficha de inscrição do leitor, formato 32- papel AP 180, 

Impressão frente/ verso – cor rosa,  p/ bibliotecas. 
UND 3.000 

79.  
FICHA DE PROCEDIMENTO DO SUS A-4 AP-75 BLOCO 

100X1 IMP. 1/0. 
BLOCO 50 

80.  
FICHA DE REMOÇÃO DE PACIENTE  23X15 BLOCO COM 

50X1 
BLOCO 10 
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81.  
FICHA DE VISITA DOMICILIAR. UND 5.000 

82.  
Ficha do leitor, formato 64- papel AP 180, Impressão 

frente – cor amarela, p/ bibliotecas. 
UND 3.000 

83.  
FICHA INDIVIDUAL PARA EXAME SOROLÓGICO – HIV  A-4  

AP-75 IMPRESSO 1/1, BLOCO COM 100 FOLHAS 
BLOCO 80 

84.  

FLYERS 15 X 21 CM, 4X4 (COLORIDO FRENTE / VERSO), 

COUCHÊ 150G. ARTE A SER ENTREGUE EM MÍDIA PELA 

ADMINISTRAÇÃO. 

UND 37.500 

85.  

FOLDER 15 X 21 CM, 4X4 (COLORIDO FRENTE / VERSO), 

COUCHÊ 90G – FORMATO DE LIVRO EM ATÉ 16 PAGINAS 

ARTE A SER ENTREGUE EM MÍDIA PELA 

ADMINISTRAÇÃO. 

UND 8.000 

86.  

FOLDER 20 X 28 CM, 4X4 (COLORIDO FRENTE / VERSO), 

COUCHÊ 170G – UMA DOBRA CENTRALIZADA, COM 

ENVELOPE, COM LOGO - ARTE A SER ENTREGUE EM 

MÍDIA PELA ADMINISTRAÇÃO. 

UND 1.000 

87.  

Folders 20 x 28 cm, 4x4 (Colorido Frente / Verso), 

Couchê 170g, 1 Dobra Centralizada c/ Envelope com 

logo. 

Arte a ser entregue em mídia pela administração. 

UND 8.400 

88.  

FOLHA DE ANEXO DE PRONTUÁRIO  A-4  AP-75 

IMPRESSO 1/1, BLOCO COM 100 FOLHAS 
BLOCO 30 

89.  

FOLHA DE EVOLUÇÃO DE PRONTUÁRIO  SUS  A-4  AP-75 

IMPRESSO 1/1.FRENTE E VERSO, BLOCO COM 100 

FOLHAS 

BLOCO 40 

90.  

Formulário para requerimento de passe livre para 

transporte interestadual de pessoa carente portadora de 

deficiência – formato A4 AP 75 – bloco 100x1 

BLOCO 90 

91.  

HISTORICO ESCOLAR - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO de 

série do ENSINO FUNDAMENTAL, impressão frente e 

verso, 1 cor, papel AP 70, formato 8 

UND 1.000 
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92.  

HISTORICO ESCOLAR - Certificado de Conclusão de Série, 

Período ou Curso, Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

impressão frente e verso, 1 cor, papel AP 180 – formato 

9 

UND 1.500 

93.  

IMPRESSÃO A-3 PAPEL COUCHE FRENTE E VERSO – ALTA 

QUALIDADE - ARTE A SER ENTREGUE EM MÍDIA PELA 

ADMINISTRAÇÃO. 

UND 2000 

94.  
IMPRESSÃO EM PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO  

18X25CM  - ALTA QUALIDADE 
UND 365 

95.  
IMPRESSÃO EM PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO  

30X45CM  - ALTA QUALIDADE 
UND 250 

96.  
IMPRESSÃO EM PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO 

10X15CM  - ALTA QUALIDADE 
UND 3.600 

97.  
JORNAL 15X21 CM , 4X4, COLORIDO FRENTE E VERSO, 

COUCHJÊ 120GR – 8 PAGS. 
UND 18.000 

98.  
LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE AIH. BLOCO 100X1 BLOCO 100 

99.  
LAUDO PARA A SOLICITAÇÃO /AUTORIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO AMBULATORIAL. BLOCO 100X1 
BLOCO 80 

100.  
LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA 

TAMANHO A4 BLOCO COM 50 FOLHAS 
BLOCO 100 

101.  
Livro de ponto do professor 1º ao 5ºAno UND 202 

102.  
LIVRO de ponto do professor 6º ao 9º Ano UND 200 

103.  
LIVRO de ponto, costurado (sem espiral) capa dura UND 250 

104.  
LIVRO DE PROMOÇÃO ESCOLAR, costurado, capa dura. UND 200 

105.  
LIVRO DE REGISTRO de matrícula, capa dura, costurado UND 100 

106.  
LIVRO DE REGISTRO de resultado final 6º ao 9º UND 150 

107.  
LIVRO DE REGISTRO de Transferências Expedidas, 

costurado, sem espiral, capa dura,  c/ 100 folhas. 
UND 150 

108.  LIVRO DE REGISTRO de Transferências Recebidas, 
UND 150 
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costurado, (sem espiral) capa dura, c/ 100 folhas. 

109.  
MARCAÇÃO DE CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO – 

BLOCO 50X1 
BLOCO 80 

110.  
MARCAÇÃO DE CONSULTA. BLOCO: 50X1– 7 X 11 CM BLOCO 80 

111.  
MARCADOR DE CONSUMO ALIMENTAR A-4 AP-75 

BLOCO 100X1 IMP. 1/0. 
BLOCO 500 

112.  
MONITORIZAÇÃO DA DIARREIA AGUDA A-4 AP-75 

BLOCO 100X1 IMP.1/0. 
BLOCO 50 

113.  
PASTA INDIVIDUAL PARA O ALUNO - cor azul em papel 

cartolina 180 - Tamanho 32,5 x 25 
UND 5.600 

114.  

PASTA PARA LICITAÇÃO: CAPA E CONTRA CAPA, PAPEL 

COUCHE 300GR, COR BARNCA, COM REFORÇO NA 

LATERAL DO COLCHETE, MED. 32,5 X 24 CM, COM 

COLCHETE TAMANHO 15 

UND 3.000 

115.  
PASTA REGISTRO CLINICO 22X32 IMPRESSO FRENTE E 

VERSO PAPEL KRAFT 250G COM PRISILHA. 
UND 500 

116.  
PASTA SANFONADA COM TRILHO EM CARTÃO SUPREMO 

250 IMPRESSÃO 1/0 
UND 10.050 

117.  
PLACA DE AÇO ESCOVADO 60X40 CM COM IMPRESSÃO.  UND 76 

118.  
Placa de Identificação: Material acrílico, tamanho 15 x 

40cm. 
UND 200 

119.  

PLACA DE SINALIZAÇÃO externa em chapa galvanizada, 

metalone e Adesivação, adesivo impresso em alta 

qualidade, medindo 1,00x1,00m – Arte a ser entregue 

em mídia pela administração 

UND 15 

120.  
PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS UND 100 

121.  

PLOTAGEM: ADESIVAÇÃO COM IMPRESSÃO DIGITAL DE 

ALTA RESOLUÇÃO EM VINIL ADESIVO CALANDRADO 

POLIMÉRICO DE 0,8MM, COM DURABILIDADE DE 5 

ANOS.  APLICAÇÃO DE VERNIZ PROTETOR PARA 

AUMENTO DE DURABILIDADE DA IMPRESSÃO 

M² 790M² 
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(GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO). 

122.  
PROTETOR DE ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA. UND 1.000 

123.  
RECEITUÁRIO AZUL CONTROLE ESPECIAL, BLOCO 50X2 

IMPRESSÃO EM 1, AP 70 FORMATO 16. 
BLOCO 5.000 

124.  
RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS CARBONADO 

(1º VIA BRANCA E 2º VERDE) BLOCO COM FOLHAS 20X14 
BLOCO 5.500 

125.  
RECEITUÁRIO SIMPLES 15X21 AP-75 BLOCO 100X1 

IMPRESSO 1/0. 
BLOCO 5.500 

126.  

REGISTRO CLINICO DE PRONTUÁRIO   A-4  AP-75 

IMPRESSO 1/1, FRENTE E VERSO, BLOCO COM 100 

FOLHAS 

BLOCO 30 

127.  
REGISTRO DIÁRIO DE APLICAÇÃO E ULTRABAIXO 

VOLUME. 
BLOCO 08 

128.  
REGISTRO DIÁRIO DE SERVIÇO ANTIVETORIAL. BLOCO 50 

129.  
REGISTRO DIÁRIO DE UBV. BLOCO 08 

130.  
REGISTRO GERAL DE TURMAS - Livro da Secretaria UND 200 

131.  
RELATÓRIO DE SUPERVISÃO DE CAMPO DO PROGRAMA 

DE CONTROLE DE ENDEMIAS. 
BLOCO 08 

132.  
REQUISIÇÃO DE EXAMES  A-4 AP – 75 IMPRESSO 1/1 

BLOCO 50X1 FOLHAS TAMANHO  20X14 
BLOCO 150 

133.  
Requisição de material 03 vias – 50x3 – formato 18  BLOCO 80 

134.  
REQUISIÇÃO MAMOGRAFIA  A-4  AP-75 IMPRESSO 

1/1.FRENTE E VERSO, BLOCO COM 100 FOLHAS 
BLOCO 180 

135.  
RESUMO SEMANAL DE UBV. BLOCO 05 

136.  
RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL. BLOCO 05 

137.  

Serviços Gráficos confecção de  Bloco  para autorização 

de auxilio funeral Translado 50x2, nas cores branca e 

azul, impressão papel AP 50g- Sb-50g  / 12 x 18 

BLOCO 30 
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138.  
Serviços gráficos confecção de Ficha de cadastro do PAIF 

– Bloco 100 x1  Formato 9 AP 75, Composição 3 folhas 
BLOCO 80 

139.  

Serviços gráficos confecção de Ficha para inscrição de 

curso para oficinas do CRAS – Bl. 100 x 1 Formato 9 AP 

75, 

BLOCO 50 

140.  
Serviços gráficos confecção de requerimento de 

benefícios Assistencial – Bloco 100 x1  Formato 9 AP 75, 
BLOCO 50 

141.  
Serviços gráficos ficha de matrícula dos Projetos Sociais - 

Bloco 100 x 1 Formato 9 AP 75 
BLOCO 50 

142.  
SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO. BLOCO: 50X1 – 11 X 11 

CM. 
 BLOCO 80 

143.  
SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. 

BLOCO 100X1 
BLOCO 300 

144.  
TABELA DE ATENDIMENTO DA 

REABILITAÇÃO/FISIOTERAPIA. 
UND 1.000 

145.  
TABELA DE HORÁRIOS DA REABILITAÇÃO. UND 1.000 

146.  
Talão de pesagem 50x2 – na cores branca e amarela – 

impressão papel AP 50 gr – SB 50gr 
UND 100 

147.  
TERMO DE COMPROMISSO DA 

REABILITAÇÃO/FISIOTERAPIA. 
UND 1.000 

148.  

VISITA DOMICILIAR DO AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE - AUSENCIA DO MORADOR A-4 AP-75 100X1 

IMPRESSO 1/0. BLOCO COM 100 UNID. 

BLOCO 1.500 

 

3.2.  Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos e 

despesas necessárias à prestação dos serviços, bem como quaisquer outras 

despesas relativas aos serviços gráficos, banner, confecção de faixas, placas e 

carimbos das Secretarias. 

3.3. A apuração do objeto deste pregão obedecerá ao critério de julgamento tipo 

Menor Preço por item. 
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3.4. Os serviços que constituem o objeto da presente contratação terão um prazo 

de no máximo, 15 (quinze) dias para serem entregues e contemplarem o pleno 

atendimento das necessidades das Secretarias, de acordo com as ordens de 

serviços expedidas. 

4.   DA QUALIDADE DOS PRODUTOS 

4.1 Os serviços deverão ser prestados: 

a) de alta qualidade, com excelente acabamento, sem falhas ou quaisquer outras 

avarias; 

b) entregues obedecendo rigorosamente as clausulas do Edital e seus anexos. 

4.2. Os produtos contendo baixa qualidade, em desacordo com o edital e seus 

anexos ou com a legislação vigente aplicada, serão rejeitados. 

5.  DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 
5.1  O Setor de Licitação examinará a Proposta de Preço da licitante classificada 
em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor 
estimado para a contratação.  
5.2 O não encaminhamento, no prazo determinado do edital, implicará na não 
aceitação da proposta, sujeitando-se a licitante às penalidades descritas no Edital 
e na legislação disciplinadora da matéria. 
5.3 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
5.4 Se a proposta não for aceitável ou se a licitante deixar de enviar a Proposta 
de Preços, no prazo determinado, sem prejuízo das penalidades previstas neste 
Edital e na lei, o Setor de Licitação examinará a proposta subsequente e, assim, 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda o Edital.  
 
5.5  Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, inclusive 
àquelas referentes à habilitação, a licitante que ofertar o menor preço será 
declarada vencedora. 

                                                                                                                                               

6. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

6.1     O objeto do presente contrato será realizado sob a Forma/Regime: Direta. 

 

7. DA FORMA DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

7.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 

homologará o procedimento. 
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8.  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
     8.1 Constitui obrigação da CONTRATADA: 

I- Fornecer o objeto deste termo, nas condições estipuladas no edital, a 
proposta aprovada, na nota de empenho e quando for o caso, ordens de 
fornecimentos, isentos de defeitos de fabricação; 
II- Responsabilizar-se pela entrega até o devido atesto da nota fiscal; 
III- Reparar, corrigir, remover os produtos em que contenham danos em 
decorrência de qualquer evento (transporte, defeito de fabricação, armazenagem, 
reprovada pela contratante, e outros). 
IV- Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações 
definidas no edital; 
V- Responsabilizar pelas despesas diretas e indiretas tais como transporte, 
salários, alimentação, diárias, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados 
no desempenho dos serviços pertinente ao objeto deste contrato. 
VI- Cumprir fielmente suas prestações contratuais em conformidade com os 
termos deste edital e seus anexos e de sua proposta. 
 

8.2. Constitui obrigação da CONTRATANTE 

I- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela contratada; 

II- Disponibilizar o local de entrega e a comissão responsável pelo recebimento; 

III- Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, 
inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os 
casos de força maior, justificados e aceitos pela contratante, não devem ser 
interrompidas; 

IV-  Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em 
especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato; 

V- Comunicar à contratada até o 5º dia útil, após a apresentação da NF, o aceite 
do servidos responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos; 

VI-  Prestar informações e esclarecimentos necessários; 

VII- Efetuar o pagamento à contratada nos prazos estipulados; 

VIII  - Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifesta na prestação dos 

serviços contratados. 

 

9. DA GESTÃO DO CONTRATO/ FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1. A fiscalização do contrato ficará a cargo de servidor designado por portaria 

do prefeito municipal que deverá anotar em planilhas toda a evolução do contrato 

desde sua assinatura até a vigência final.  
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10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será realizado em até 30 dias da liquidação da despesa, com 

a respectiva emissão da nota Fiscal/Fatura. 

10.2. O pagamento será efetuada à contratada, mediante a comprovação dos 

serviços executados e atesto da área competente. 

10.3. Ocorrendo qualquer discrepância entre as ordens de serviço o pagamento 

ocorrerá somente após o saneamento das irregularidades iniciando um novo 

prazo.   

 

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

11.1O prazo do presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses após a 

publicação da homologação do processo e assinatura do contrato. 

 

12. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

12.1. O licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto 

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

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar 

e contratar com a Administração Municipal de Buritis - MG, pelo prazo de até 02 

(dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste e termo de referência  e no 

contrato e das demais cominações legais.  

12.2 Serão aplicadas as seguintes sanções da Lei 8.666/93, dos artigos: 

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações  ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão de entrega dos materiais ou produtos ,  nos prazos 

estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início da  entrega dos produtos; 
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V - a paralisação na entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação 

à Administração; 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado 

com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 

ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 

para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do 

§ 1o do art. 67 desta Lei; 

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que prejudique a execução do contrato; 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 

que está subordinado a contratante e exaradas no processo administrativo a que 

se refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 

desta Lei; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por 

prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas 

suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, 

nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 

assumidas até que seja normalizada a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração decorrentes dos serviços, ou parcelas destes, já recebidos ou 

executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
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interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

XVI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato. 

Parágrafo único.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 

nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

XVII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis.              

Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

§ 1o  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 

§ 2o  Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 

anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

I - devolução de garantia; 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

III - pagamento do custo da desmobilização. 

§ 5o  Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. 

Art. 80.  A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes 

conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei: 
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I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se 

encontrar, por ato próprio da Administração; 

II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 

empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma 

do inciso V do art. 58 desta Lei; 

III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos 

valores das multas e indenizações a ela devidos; 

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração. 

§ 1o  A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a 

critério da Administração, que poderá dar continuidade  aos  serviços  por 

execução direta ou indireta. 

§ 2o  É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o 

contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços 

essenciais. 

§ 3o  Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de 

autorização expressa do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual 

ou Municipal, conforme o caso. 

§ 4o  A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à 

Administração, a seu critério, aplicar a medida prevista no inciso I deste artigo. 

Art. 86.  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à 

multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

§ 1o  A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

§ 2o  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 

garantia do respectivo contratado. 

§ 3o  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for 

o caso, cobrada dicialmente. 
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Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II – multa de até 10% (dez por cento), em caso de execução parcial do contrato, 

aplicável sobre o valor do contrato; 

III – multa de até 20% (vinte por cento), em caso de inexecução total do contrato, 

aplicável sobre o valor do contrato; 

IV – As sanções serão descontadas, “ex-offício” de qualquer crédito da 

CONTRATADA existente na Prefeitura Municipal de Buritis – MG, em favor dessa 

última. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a 

CONTRATADA deverá recolhê-las nos prazos que a CONTRATANTE determinar, 

sob pena de sujeição a cobrança judicial. 

V - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo de  2 (dois) anos; 

VI - 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 perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior. 

§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 

judicialmente. 

§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser 

aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, 

no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva 

do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, 

facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 

(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 

(dois) anos de sua aplicação.           
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Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão 

também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos 

contratos 

 regidos por esta Lei: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

13. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

13.1. Poderão participar desta licitação toda e qualquer firma individual ou 

sociedade regularmente estabelecidas no País, que seja especializada e 

credenciada no fornecimento dos referidos produtos ou serviços, e que satisfaça 

a todas as exigências do Edital, especificações e normas, de acordo com os 

anexos relacionados.  

13.2. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos 

proponentes às condições do Edital.  

13.3  Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação:  

13.3.1. Empresas em estado de falência, de concordata, de dissolução ou 

liquidação;  

13.3.2. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da 

Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito 

Federal bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar 

ou licitar com a Administração Pública; 

 13.4  A Prefeitura de Buritis e o Contratado poderão restabelecer o equilíbrio 

econômico financeiro da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, 

da Lei n. 8.666/93, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração 

analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios 

estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média 

dos preços encontrados no mercado em geral.  



  

Página 39 de 48 

 

I)  Qualquer tolerância por parte da Prefeitura Municipal, no que tange ao 

cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em 

hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, 

permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a 

Prefeitura Municipal exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 

II) A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza 

empregatícia ou de responsabilidade entre a Prefeitura Municipal e as empresas, 

prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a 

execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas 

as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus 

profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja 

trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 

III) A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer 

encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos 

causados, de forma direta ou indireta, a Prefeitura Municipal, seus servidores ou 

terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto do contratado, ou da 

omissão em executá-los, resguardando-se a Prefeitura Municipal o direito de 

regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos. 

IV) Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos 

obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual 

serão de exclusiva propriedade da Prefeitura Municipal, não podendo ser 

utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com 

a prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal, sob pena de 

responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação; 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E FATOS IMPEDITIVOS. 

 

 

 

----------------------------, inscrita no CNPJ sob Nº..........................., sediada na  , 

cidade de Buritis – Minas Gerais, declara, sob as penas da Lei, que preenche 

plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente edital, não 

havendo nenhum ato ou fato impeditivo para a efetiva participação do Pregão 

Presencial nº 081/2017, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

Buritis, _____ de ______________ de 2017. 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura/Carimbo 
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A N E X O III 

 

 

M O D E L O 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

DECLARAÇÃO 

Ref .: (identificação da licitação) 

 

A empresa __________________, inscrita no CNPJ n°_________, sediada 

__________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

............................ e do CPF no ........................., DECLARA, sob as penas da Lei, 

que não se encontra em processo de Falência ou Concordata, e que até a presente 

data não existem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

_____________________________________________ 

( Local e data) 

______________________________________________ 

(Representante legal) 
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A N E X O IV 

 

 

MODELO: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

D E C L A R A Ç Ã O 

Ref .: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

no............................ e do CPF no ........................., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei no 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 ( ) . 

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

(data) 

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

(representante) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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A N E X O V 

 

 

 

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

Ref.: (Identificação da Licitação) 

......................................................., inscrito no CNPJ nº .................................., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ...................................................., 

portador (a) da Carteira de Identidade nº ............................, DECLARA que é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 

previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo 

termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência como critério de desempate no certame em epígrafe . 

_______________________ 

(Data) 

_______________________ 

(Representante Legal) 
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ANEXO VI 

 

 

M O D E L O 

D E C L A R A Ç Ã O D E C I Ê N C I A 

Ref .: PREGÃO N.º 081/2017.  

 

A empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ 

n°___________________________, sediada em 

______________________________________________________________ por 

intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)_______________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º .................................. e do CPF no ....................................., 

DECLARA, que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como 

apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais 

atendem plenamente ao edital. 

 

_________, _____de_________________________ de 2017 

______________________________________________ 

(Representante legal) 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

________________________________________________________________, 

inscrita no CNPJ sob nº ____________________, sediada na 

_________________________, neste ato representada pelo (a) Sr(a) 

_________________________________, portador da cédula de identidade RG 

_________________, residente e domiciliado na 

_____________________________, inscrito no CPF sob o nº _______________, 

detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as 

vezes para fins licitatórios, confere-os à ______________________________, 

portador da cédula de identidade RG ____________________________, e inscrito 

no CPF sob o nº ________________________ com o fim específico de representar 

a outorgante perante Prefeitura de Buritis, no Pregão Presencial nº 081/2017, 

podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais 

em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de 

materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos 

que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

 

________________, ___ de ____________ de _____. 

 

____________________ 

Outorgante (reconhecer firma) 

____________________ 

Outorgado 
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ANEXO VIII 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º _____/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 527/2017 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG., com sede na Av. Bandeirantes, nº 

723, Bairro Centro, na cidade de Buritis - MG., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

18.125.146/0001-29, neste ato representado(a) pelo(a) Sro. Sérgio Augusto Vieira 

da Silva, Pregoeiro Titular, nomeado(a) pela  Portaria nº 289/2017  de 01 de 

Novembro de 2017,  inscrito(a) no CPF sob o nº 046.391.951-33, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº MG-21.107.076, considerando o julgamento da licitação na 

modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 

081/2017, publicada no DOE de ___/_____/2017,  processo administrativo n.º 

527/2017, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e 

qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e 

na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, 

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual 

aquisição de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, BANNER, 

CONFECÇÃO DE FAIXAS, PLACAS, CARIMBOS E OUTROS, constantes nos 

itens numerados de ____ a ____ do Termo de Referência, anexo I do edital de 

Pregão nº 081/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 

fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que 

seguem no relatório anexo. 

3. VALIDADE DA ATA 

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da 

publicação no Diário Oficial do Estado, não podendo ser prorrogada. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO 

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 

intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a 

vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
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4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 

eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o 

custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações 

junto ao(s) fornecedor (es). 

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor 

(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 

mercado. 

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 

mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade. 

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem 

reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação 

original. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados 

e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 

comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação 

da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual 

oportunidade de negociação. 

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 

proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas 

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 

prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 

tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de 

celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e 

órgão(s) participante(s). 

4.8. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão 

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

4.9.1. por razão de interesse público; ou 

4.9.2. a pedido do fornecedor.  

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para 

entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do 

fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se 

definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de 

registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (vias) vias de 

igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e 

encaminhada cópia aos demais órgãos participantes. 

 

Buritis/MG,______ de __________ de 2017. 

 

Pregoeiro: 

_____________________________________________________________  

Empresas: 

____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


