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RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL  
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 021/2020 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA (MEI, ME, EPP) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 
MATERIAL GRÁFICO, conforme mencionado no Anexo I, parte integrante deste Edital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senhor Licitante, 
 
Visando comunicação futura entre este Município e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do Edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação, pelo e-
mail: licitacao@montezuma.mg.gov.br, pelo Telefax (38) 3825-1104.  
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Montezuma da responsabilidade da 
comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações corridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nome da Empresa:.............................................................................................................. 
 
CNPJ:.................................................................................................................................. 
 
Endereço:..............................................................nº......... Bairro..................................... 
 
Cidade:    ............................................................. Estado:................................................. 
 
Telefone:..............................................................  Fax: ...................................................... 

 
E-mail: ................................................................................................................................ 
 
Pessoa para contato: ......................................................................................................... 

 

mailto:licitacao@saoromao.mg.gov.br
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PREÂMBULO 
 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA - MINAS GERAIS, ATRAVÉS DE SEU 
PREGOEIRO, TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ABAIXO 
MENCIONADO:  

 
PROCESSO LICITATÓRIO: 021/2020 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  

Nº MODALIDADE: 011/2020 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

HORÁRIO E DATA DA SESSÃO 08h30min DO DIA 26 DE MARÇO DE 2020. 

HORÁRIO E DATA LIMITE PARA 
ENTREGA DOS ENVELOPES 

08h30min DO DIA 26 DE MARÇO DE 2020 

LOCAL: 
SETOR DE LICITAÇÕES, SITUADO À PRAÇA 
JOSÉ BATISTA, 1.000 – CENTRO – CEP: 
39.547-000 – MONTEZUMA – MG. 

REGÊNCIA: 

O PRESENTE CERTAME SERÁ REGIDO 
PELA LEI FEDERAL N.º 10.520 DE 17 DE 
JULHO DE 2002 E SUBSIDIARIAMENTE, 
PELA LEI FEDERAL N.º 8.666 DE 21 DE 
JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 
COMPLEMENTAR 123/2006 E DEMAIS 
CONDIÇÕES FIXADAS NESTE PREGÃO 
PRESENCIAL. 

OBJETO: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
(MEI, ME, EPP) PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL 
GRÁFICO, conforme mencionado no Anexo I, 
parte integrante deste Edital. 

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: 
DE 07h30min AS 11h30min E 13h00min AS 
17h00min HORAS, EM DIAS ÚTEIS, NO 
ENDEREÇO ACIMA. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 011/2020 
 
O MUNICÍPIO DE MOTEZUMA/MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na 
Praça José Batista, 1.000 – Centro – CEP: 39.547-000 – Montezuma – MG, inscrito no CNPJ sob 
o No 25.223.983/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Fabiano Costa 
Soares, por intermédio do Pregoeiro Oficial do Município, devidamente habilitado e nomeado 
através da Portaria nº: 018, de 11 de fevereiro de 2019, torna público que se acha aberta 
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS - SRP, do tipo 
MENOR PREÇO, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-
se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com alterações posteriores. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que 
dele fazem parte integrante.  

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 
mencionado no preâmbulo deste Edital, na sessão pública de processamento do PREGÃO 
PRESENCIAL - SRP, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame.  

A sessão será conduzida por Pregoeiro com auxílio da Equipe de Apoio deste município. 

1. DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

1.1. A presente licitação visa ao registro de preços para prestação de serviço de confecção de 
material gráfico, nos termos do decreto federal nº. 7.892/2013; 

1.2. A quantidade mínima a ser proposta deve atender ao menos à previsão de consumo do 
Município, não sendo admitida cotação inferior. 

1.3. Findo o processo licitatório, a Administração não terá obrigatoriedade em contratar.  

1.4. Os preços permanecerão registrados pelo prazo de 12 (doze) meses. 

1.5. A Ata de Registro de preços, durante sua vigência, somente poderá ser utilizada por órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia 
consulta e expressa autorização do Município de Montezuma - MG, nos termos do decreto federal 
nº. 7.892/2013; 

1.6. Não existem Órgãos Participantes previamente cadastrados junto ao Município de 
Montezuma - MG.  

2. DO OBJETO 

2.1. A presente Licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (MEI, ME, EPP) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, conforme especificações constantes no Anexo I – 
Termo de Referência deste Edital. 

2.2. Ao final será elaborada Ata de Registro de Preços, registrando-se por 12 (doze) meses o 
valor unitário por item e o valor total da proposta, independentemente do critério de seleção de 
proposta adotado. 

3. DA PARTICIPAÇÃO 
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3.1. Somente será permitida a participação da presente licitação as empresas: Micro 
Empreendedor Individual, Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte (MEI/ ME/ EPP), 
com habilidade no ramo pertinente, inscrita ou não no Cadastro de Registro Municipal, exercício 
de 2020, e que manifestem seu interesse até a data e hora especificada no (preâmbulo do edital), 
mediante a apresentação dos envelopes contendo “proposta comercial de preços e envelope 
contendo documentação habilitação”, os quais poderão ser protocolados no departamento de 
licitação ou entregas diretamente ao Pregoeiro no ato do credenciamento; 

3.1.1. Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio; 

3.2. Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação; 

3.2.1. Pessoa Jurídica cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores 
do Município de Montezuma - MG, Pregoeiro ou membro da equipe de apoio, bem como membro 
efetivo ou substituto da comissão permanente de licitação; 

3.2.2. Pessoa Jurídica que estejam incursa em regime de falência ou concordata, ou que incida 
em proibição legal de contratar com a Administração Pública em geral; 

3.2.3. Pessoa Jurídica que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

3.3. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos 
termos e conteúdos deste instrumento convocatório/edital e seus anexos, a observância dos 
preceitos legais e regulamentos em vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

3.3.1. Havendo interesse em participar no certame, de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, optante ou não pelo sistema simples conforme estabelecem os ditames da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, a mesma deverá disponibilizar instrumento que 
a qualifique como tal, devendo o respectivo instrumento ser entregue diretamente o Pregoeiro 
Oficial do Município, no ato do credenciamento. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O Representante da Licitante interessada em oferecer lances verbais deverá proceder ao 
credenciamento no início da sessão, ainda que interessado em um único item. 

4.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

4.2.1. Tratando-se de Representante Legal: o Ato Constitutivo da empresa (Requerimento de 
Empresário Individual; Contrato Social ou Estatuto Social; Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual) no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Quando o Representante Legal, por 
força do instrumento legal, não puder exercer a administração ou gerência individualmente, 
tornar se-á obrigatória a apresentação de Procuração de um sócio para outro, conforme o subitem 
4.2.2 abaixo: 

4.2.2. Tratando-se de Procurador: a procuração por instrumento público ou particular com firma 
reconhecida, conforme Anexo II - Modelo de Procuração de Credenciamento da qual constem 
poderes específicos para formular lances, complementar proposta, negociar preço, interpor 
recursos ou ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir, receber 
avisos e intimações, assinar declarações e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 
A procuração deverá estar acompanhada do correspondente documento, indicado no subitem 
4.2.1, que comprove os poderes do mandante para a outorga; 

4.2.3. Documento Oficial de identificação, que contenha foto, do representante legal ou 
procurador. 

4.2.4. Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, que deverá ser elaborada 
de acordo com modelo estabelecido no Anexo III - Modelo de Declaração de Conhecimento 
dos Ditames do Instrumento Convocatório/Edital e Seus Anexos; 
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4.2.5. A empresa que pretende se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar no credenciamento, 
Simplificada Digital, fornecida pela Junta Comercial da Sede da licitante, emitida nos 
últimos 90 (Noventa) dias, de que se enquadra  como microempresa ou empresa de pequeno 
porte a declaração de que trata o Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte. 

4.2.6. Certidão simplificada digital, emitida pela junta comercial relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, com expedição não inferior a 90 dias; 

4.2.6.1. A não apresentação dos documentos citados no item 4.2.5 e 4.2.6, não 
desclassificará a empresa, podendo por tanto a mesma participar normalmente do certame, 
porém sem o direito de utilizar dos benefícios citados no referido item 4.2.5 e 4.2.6; 

4.3. As Declarações poderão ser assinadas sempre pelo Representante Legal ou pelo Procurador 
Credenciado, desde que haja poderes outorgados na Procuração (ver Anexo II – Modelo de 
Procuração Credenciamento). 

4.4. Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas por Tabelião de 
Notas, ou cópias simples acompanhadas do original, que será apresentado e devolvido. 

4.5. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada Licitante credenciada, sendo que cada 
um deles poderá representar apenas um credenciado. 

4.6. A ausência do credenciado na Sessão somente será permitida após autorização do 
Pregoeiro, sob pena de exclusão do certame. 

5. DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO 

5.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa o nome da proponente e os 
seguintes dizeres: 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA - MG 
ATT.  PREGOEIRO (A) OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS 
PROCESSO LICITATORIO Nº: 021/2020 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 011/2020 

(NOME DO PROPONENTE/LICITANTE) 

 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA - MG 

ATT.  PREGOEIRO (A) SUBSTITUTO DO MUNICIPIO 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATORIO Nº: 021/2020 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 011/2020 

(NOME DO PROPONENTE/LICITANTE) 

5.1.1. No caso da proponente apresentar propostas para mais de um item, estas poderão estar 
contidas em apenas um envelope nº 1 – Proposta Comercial, que deverá conter a designação dos 
itens. 

5.2. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas 
de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
Representante Legal ou pelo Procurador. 

5.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados por qualquer processo 
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia comum acompanhada do original para 
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autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio e são os constantes do Item 7 
deste Edital. Em todos os casos os originais deverão ser apresentados quando solicitados. Os 
documentos apresentados no Credenciamento (item 4.2 do Edital) servirão para a Habilitação 
(item 7.2 do Edital). 

6. DA PROPOSTA COMERCIAL  

6.1. A proposta comercial poderá ser por escrito, redigida, facultativamente, conforme o Anexo V - 
Modelo de Proposta Comercial e deverá conter os seguintes elementos: 

6.1.1. Razão Social, CNPJ, endereço completo com indicação de telefone e e-mail, e deverá ser 
assinada por Representante Legal ou Procurador devidamente estabelecido;  

6.1.2. Número do Pregão Presencial; 

6.1.3. Descrição sucinta dos produtos ofertados, contendo marca dos produtos, descrevendo na 
coluna correspondente o valor unitário para o fornecimento de cada objeto com numero máximo 
de duas casas decimais após a vírgula (0,00) e o valor total estimado de cada item, valor este 
conhecido multiplicando os valores constantes na coluna de quantidade de cada item, pelo preço 
unitário, conforme descrito no quadro do anexo I – Termo de Referência, e deverá constar ainda 
o valor global da proposta, descrito em algarismo, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo 
ainda a proposta ser datada e devidamente assinada pelo signatário da proponente/licitante, na 
ultima folha e rubricando as demais, sob pena de desclassificação da proposta; 

6.1.4. A proposta além de impressa deverá ser gravada em mídia (CD, Pen Drive, etc), 
conforme ANEXO V (arquivo em anexo do EXCEL) a preponente deverá preencher somente 
a coluna de valor unitário e a coluna de marca, e os dados da empresa.  

6.1.5. Conforme supracitado no item 6.1.4 a proposta em mídia poderá ser colocada dentro 
do “ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL” 

6.1.6. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, 
como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 

6.1.7. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta dias), a contar da data da sua 
emissão, conforme prescreve o art. 6° da lei 10.520/02 e em observância ao prescrito no § 3° do 
art. 64 da Lei 8.666/93. 

6.1.7.1. Na falta de indicação expressa do prazo de validade da proposta, este será considerada 
como de 60 (sessenta dias). 

6.1.8. Fica vedada à proponente licitante qualquer indexação de preços por índices gerais, 
setoriais ou que reflitam a variação dos custos. 

6.1.9. No entanto, os materiais que tiver oscilação de preços, os mesmos poderão ser revisto 
somente após decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias da celebração da Ata de Registro de 
Preços;   

6.1.10. Reserva-se ainda ao Município em busca do princípio da economicidade o direito de rever 
os preços trimestralmente ao longo do período de vigência da futura Ata de Registro de Preços e 
adequar aos novos valores praticados no mercado local. 

6.1.11. Prazo de entrega dos materiais, no máximo 05 (dias) úteis contadas do recebimento 
da requisição de material. 

6.1.12. Todas as demais condições e especificações de acordo com o Edital e Anexos. 

6.2. Não serão admitidas cotações para quantidades inferiores à previsão contida neste Edital. 

6.3. A proposta em desacordo com o Edital será desclassificada. 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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7.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados, apresentados em cópias autenticadas em Tabelião de Notas ou cópias simples 
acompanhadas do original, os quais dizem respeito a: 

7.1.1. O instrumento convocatório em epigrafe é a lei interna do presente procedimento licitatória, 
para tanto os documentos abaixo perquiridos são indispensáveis sob pena de inabilitação. 

7.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA – (Art. 28): 

a) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual; 

b) Registro Comercial no caso de empresa individual; 

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades pôr ações, acompanhado de documentos de 
eleição dos membros da Diretoria; 

d) Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria 
em exercício; 

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

f) Os documentos relacionados nas letras “a; b; c; d” acima não precisarão constar do Envelope 
"Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no credenciamento do Pregão, 
conforme item “4” do edital; 

7.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL – (Art. 29): 

a) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

c) Prova de Regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições 
previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da 
Fazenda Nacional, em um único documento (Certidões Negativas na forma prevista na Portaria 
MF 358, de 5 de setembro de 2014); 

d) Certificado de Regularidade relativo ao Fundo de Garantia Pôr Tempo de Serviços (FGTS); 

e) Certificado de Regularidade (certidão negativa de débitos) para com a Fazenda Estadual do 
domicílio ou sede do Licitante; 

f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT),  

g) Certificado de Regularidade (certidão negativa de débitos) para com a Fazenda Municipal do 
domicílio ou sede do Licitante; 

h) Alvará de Localização e Funcionamento; 

i) Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa em virtude de suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN). 

Observação> 

1. As certidões exigidas nas alíneas “c, d, e, f, g” deverão possuir o prazo de validade mínimo o 
dia da abertura do certame, devendo a futura detentora da Ata de Registro de Preços 
reapresentar novas certidões no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços.  

2 De acordo com o art. 43 da LC nº 123/2006 e o art. 4º do Dec. n.º 6.204/2007, em se tratando a 
licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar todas as 
certidões solicitadas nas alíneas “b, c, d, e, f, g” mesmo estando vencidas e havendo alguma 
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
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a contar da data do primeiro dia útil do julgamento do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério do Pregoeiro Oficial do Município, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de 
negativa. 

3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na 
inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento convocatório/edital 
no anexo I – Termo de Referência e no anexo VIII – Minuta de Ata de Registro de Preços, sendo 
facultado o Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinatura ver sua documentação avaliada desde que este concorde em praticar os mesmos 
preços da licitante declarada vencedora ou em busca do interesse público, propor a revogação 
deste Pregão. 

7.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÀO TÉCNICA-(Art. 30): 

a) Comprovação de aptidão através de atestado fornecido por Pessoa Jurídica de direito público 
ou privado, comprovando cumprimento das avenças contratual. 

7.5. DOCUMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA (Art. 31) 

a) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da 
sede ou domicilio da proponente licitante, emitida com data de no máximo 90 (Noventa) dias a 
contar da data da abertura do certame. 

7.6 DECLARAÇÕES DIVERSAS 

a) Declaração de Conhecimento dos Ditames do Instrumento Convocatório/Edital e Seus 
Anexos, conforme modelo do Anexo III, esta declaração deverá ser entregue diretamente o  
Pregoeiro Oficial do Município, no ato do credenciamento, sob pena de impedimento para 
participar na licitação. 

b) Declaração de Compromisso e Idoneidade, conforme anexo VI. Esta declaração deverá ser 
anexada também junto com a documentação de habilitação e colocada dentro do envelope n°: 02 
(dois). 

c) Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, conforme modelo do Anexo VII; devendo esta declaração ser anexada junto com a 
documentação de habilitação envelope n° 02 (dois). 
 
Observações: 

1. A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará na inabilitação 
da proponente/licitante 

2. É facultada aos proponentes licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos 
neste edital, pelo comprovante de registro cadastral (CRC) emitido pela Prefeitura Municipal de 
Montezuma - MG, com habilidade no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o 
qual deverá ser apresentado acompanhado das certidões relacionados no subitem 7.3 alíneas “b”, 
“c”, “d”, “e” “f” “g”, acompanhados da Declaração de Compromisso e Idoneidade para 
participar na licitação, espelhando no que couber no modelo no anexo VI. 

3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços. 

8. DOS PROCEDIMENTOS NA SESSÃO E DO JULGAMENTO 

8.1. Do Credenciamento: 

8.1.1. Os interessados em participar do presente certame deverão estar no horário e local, 
indicados no preâmbulo deste edital. Será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados presentes. 
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8.1.2. Durante a análise dos documentos descritos no item 4.2, o Pregoeiro realizará consulta ao 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Corregedoria Geral da União 
(CGU), através do endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/; 

8.1.2.1. A consulta terá por finalidade a apuração quanto à eventual existência de Declaração de 
Inidoneidade e/ou proibição em contratar com a Administração Pública, relativa à licitante 
interessada em participar do certame; 

8.1.2.2. A licitante que tiver sido declarada inidônea e/ou proibida de licitar com a Administração 
Pública ou que tiver sofrido sanções de Suspensão e/ou Impedimento por parte do Município de 
Montezuma - MG não será credenciada. 

8.1.3. Após os respectivos credenciamentos, as Licitantes interessadas no objeto entregarão o 
Pregoeiro ou à Equipe de Apoio a Declaração de Pleno Atendimento, Certidão Simplificada Digital 
e a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e em envelopes separados, a 
Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação. 

8.2. Fase de Classificação: 

8.2.1. A análise das propostas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio visará ao atendimento das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

8.2.1.1. Cujo objeto não atenda as especificações técnicas e demais características; 

8.2.1.2. Que contenham ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais Licitantes; 

8.2.2. Não haverá desclassificação por pequenos erros formais, quando não implicar na mudança 
do que se pretende adquirir nem no valor ofertado. 

8.3. Fase de Lances: 

8.3.1. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 

8.3.1.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 

8.3.1.2. Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida no subitem anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três) 
propostas. 

8.3.1.3. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de Licitantes, e será observado o Art 3º, §2º. da Lei 8.666/93. 
Finalmente, na persistência do empate, será decidida, por meio de sorteio, a ordem de cada 
proposta na fase de lances; 

8.3.1.4. A Licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 
de lances. 

8.3.2. Para efeito de seleção será considerado o Valor Total do Item. 

8.3.3. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor. 

8.3.4. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 

8.3.5. A critério do Pregoeiro, será estabelecido um valor de redução mínima entre lances, o qual 
poderá ser modificado no transcorrer da sessão. 

8.3.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances, restando apenas o participante detentor do menor lance.  
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8.3.7. Encerrada a etapa de lances, as propostas selecionadas e não selecionadas serão 
classificadas em ordem crescente de valor, considerando-se para as selecionadas o último preço 
ofertado. 

8.4. Participação de Microempresas e de Empresas de Pequeno Porte – ME e EPP 

8.4.1. Finda a etapa de lances, se houver participação de ME ou EPP no certame, serão 
observadas as disposições da Lei Complementar 123/06; 

8.4.2. Se a proposta da ME ou EPP melhor colocada for superior em até 5% do valor da Licitante 
de melhor oferta, será concedido o prazo de 5 (cinco) minutos para que a ME/EPP apresente 
lance inferior. 

8.4.3. Na hipótese da ME ou EPP melhor classificada não apresentar nova proposta, será 
convocada a segunda ME ou EPP melhor classificada, e assim sucessivamente, até que se 
chegue à margem de 5% superior ao valor da Licitante classificada em primeiro lugar; 

8.4.4. Não havendo nenhuma proposta na faixa de até 5% superior à melhor oferta, ou não 
havendo nova proposta de ME ou EPP, a proposta originária será considerada como melhor 
classificada. 

8.5. Exequibilidade de Preços 

8.5.1 Nos casos em que o Pregoeiro julgue necessário, poderá ser exigida apresentação de 
planilha de custos demonstrando a exequibilidade da proposta apresentada no certame. 

8.6. Negociação 

8.6.1. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta melhor classificada com vistas à 
redução do preço; 

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

8.6.3. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo Município de 
Montezuma - MG, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento; 

8.7. Fase de Habilitação e Recurso 

8.7.1. Encerrada a fase de classificação, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação da proposta melhor classificada. 

8.7.2. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser sanadas na Sessão Pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

8.7.3. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.  

8.7.4. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos no momento da verificação. Em caso de indisponibilidade de verificação dos 
documentos apresentados, será realizada nova consulta antes da contratação, assegurada vista 
aos autos após a verificação, a todos os interessados. 

8.7.5. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a Licitante 
será habilitada e declarada provisoriamente vencedora do certame. 

8.7.6. Se a Licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta 
subsequente de menor preço, retornando-se aos subitens 8.4.1 e seguintes, sucessivamente, até 
a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que 
será declarada vencedora. 
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8.7.7. Ao final da sessão, a Licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação 
de razões, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

8.7.8. A ausência de manifestação imediata e motivada da Licitante importará na renúncia ao 
direito de recorrer, na adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à Licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à Autoridade Competente para a homologação. 

8.7.9. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à Autoridade Competente. 

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

8.7.11. Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade 
Competente adjudicará o objeto do certame à Licitante vencedora e homologará o procedimento. 

8.7.12. Na hipótese de provimento do recurso, serão aproveitados os atos válidos. 

8.7.13. As Licitantes deverão acompanhar no Diário Oficial do Município - DOM 
(www.montezuma.mg.gov.br) e no Diário Oficial de Minas Gerais – DOE, resultados do certame. 

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1. Homologado o certame, a(s) vencedora(s) será (ão) convocada(s) por qualquer meio hábil 
que se possa comprovar o recebimento da convocação, aceitando-se inclusive os meios 
eletrônicos: e-mail, fac-símile entre outros, visando a entrega da Proposta Comercial adequada ao 
lance vencedor e a assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme Anexo VIII - Minuta de 
Ata de Registro de Preços, no prazo de até 3 (três) dias úteis contados do recebimento da 
notificação, sob pena de incidir na infração do artigo 81 da Lei n° 8.666/93. 

9.1.1. Não haverá obrigatoriedade de a Administração contratar, podendo, inclusive, realizar outro 
procedimento licitatório para aquisição do mesmo objeto,respeitando-se a preferência ao 
beneficiário do registro, em igualdade de condições, nos termos do artigo 15, § 4º da Lei 8.666/93. 

9.2. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

9.3. Do Cancelamento da Ata de Registro de Preços 

9.3.1. Haverá o cancelamento automático da Ata de Registro de Preços nos seguintes casos: 

9.3.1.1. Por decurso do prazo de vigência; 

9.3.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados; ou. 

9.3.1.3. Pelo Município de Montezuma - MG, quando caracterizado o interesse público. 

9.3.2. Haverá o cancelamento do registro do fornecedor, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 

9.3.2.1. O pedido, quando o fornecedor comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências 
da Ata de Registro de Preços, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a 
perfeita execução, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado;  

9.3.2.2. Pela Administração, unilateralmente, quando: 

9.3.2.2.1. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

9.3.2.2.2. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no 
procedimento licitatório; 

9.3.2.2.3. Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado; 
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9.3.2.2.4. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

9.3.2.2.5. Ficar caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes. 

10. DO CONTRATO 

10.1. Poderão ser firmados contratos entre o Município de Montezuma-MG, e a empresa 
vencedora, conforme (Anexo IX - Minuta Contratual) 

10.2. O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal, através de fax 
ou correio eletrônico. 

10.3. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora 
que tenham servido de base a presente licitação, bem como as condições estabelecidas neste 
Edital e Anexos. 

10.4. A publicação resumida do instrumento de contrato e de seus eventuais aditamentos, que é 
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o 5º dia útil 
do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, às 
expensas do CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61, da Lei n.º 8.666/93. 

10.5. O prazo de vigência do futuro e eventual contrato da data da assinatura do contrato até o dia 
31 de dezembro do presente ou futuro exercício financeiro, e poderá ser prorrogado a critério e 
conveniência do município e de acordo com o art. 57, § 1° da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

10.6. O contratado fica obrigado a aceitar os acréscimos e supressões do objeto do presente 
Pregão até 25% (Vinte e Cinco por cento), conforme preceitua o parágrafo 1º Art. 65 da lei 
8.666/93. 

10.7. O contrato poderá ser rescindido pela autoridade competente pelos motivos previstos nos 
artigos 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93 e observado o artigo 79 da referida Lei. 

10.8. A rescisão do contrato poderá ser efetuada conforme determina o artigo 79 e acarretar as 
consequências previstas no artigo 80, ambos da Lei n.º 8.666/93. 
 
11. DA REQUISIÇÃO DE MATERIAL 
 
11.1. Um vez registrado o preço, a critério da Administração, serão enviadas requisições à 
Detentora, para que os materiais sejam entregues no prazo de 05 (cinco) dias úteis contadas do 
recebimento da requisição, sob pena de incidir na infração do artigo 81 da Lei nº 8.666/93.  

11.1.1. A requisição poderá ser realizada por qualquer meio hábil que se possa comprovar o 
respectivo recebimento da notificação, aceitando-se inclusive os meios eletrônicos: e-mail, fac-
símile entre outros. 
 
12. DA ENTREGA E RECEBIMENTO 
 
12.1. A Detentora deverá entregar o material requisitado em 5 (cinco) dias úteis contadas da data 
do recebimento da requisição de material. 

12.2. A Detentora deverá emitir nota fiscal com vencimento contra apresentação. 

12.3. A entrega do material solicitado deverá ocorrer na cidade de Montezuma - MG. Correndo por 
conta da Detentora as despesas de embalagem, seguros, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento.  

12.4. O material solicitado será recebido provisoriamente. 
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12.5. Após o prazo de 5 (cinco) dias úteis, verificada compatibilidade do material com o Edital e 
Proposta, será recebido definitivamente.  

12.6. Constatadas irregularidades, a Administração poderá: 

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

12.6.2. Na hipótese de substituição, a Detentora deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contado da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente registrado; 

12.6.3. Na hipótese do subitem anterior, o prazo previsto no subitem 12.5 será interrompido até 
que sejam sanadas as irregularidades, recomeçando seu cômputo apenas quando da efetivação 
da nova entrega dos materiais substituídos ou complementados;  

12.6.4. A entrega do material substituído ou complementado dar-se-á novamente de forma 
provisória, a fim de que seja novamente aferida a sua compatibilidade com os termos do presente 
Edital; 

12.6.5. Verificando-se que a nova entrega está em termos, será emitido Termo de Recebimento 
Definitivo; 

12.6.6. Caso a nova entrega ainda se verifique fora dos padrões do Edital, a Administração optará 
entre notificar novamente a Detentora ou declarar o inadimplemento contratual, com a aplicação 
das sanções pertinentes; 

12.7. Recebido definitivamente o material, o Município de Montezuma - MG efetuará o pagamento 
até o 20º (vigésimo) dia do mês subseqüente, após a comprovação da entrega total das 
mercadorias constantes na Autorização de Fornecimento expedida pelo Departamento de 
Compras da Contratante.  
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Se, por ocasião da formalização da Ata de Registro de Preços, as certidões de regularidade 
de débito da empresa Vencedora perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de 
validade vencidos, o Município de Montezuma - MG verificará a situação por meio eletrônico hábil 
de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos 
passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

13.1.1. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o Vencedor será 
notificado para, no prazo de 3 (três) dias úteis, comprovar a situação de regularidade mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a 
contratação não se realizar. 

13.2. Quando a Vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o subitem 13.1 ou se recusar, injustificadamente, a 
assinar a Ata de Registro de Preços, será convocado outra Licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar a Ata, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação da seguinte 
sanção: 

13.2.1. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total negociado na Sessão Pública, 
com possibilidade de cumulação com a suspensão temporária do direito de licitar e contratar com 
a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

13.2.2. Por recusa injustificada entende-se tanto a negativa formal sem justificativa da Vencedora 
em proceder aos atos previstos por este Edital, como também a omissão em relação às 
convocações feitas pela Administração. 
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13.2.3. Para convocação de outra licitante, será realizada nova sessão em prazo não inferior a 3 
(três) dias úteis, contados da divulgação do aviso. 

13.2.3.1. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município - DOM 
(www.montezuma.mg.gov.br) e no Diário Oficial de Minas Gerais – DOE; e as Licitantes serão 
avisadas por e-mail ou Cartas Registradas. 

13.2.3.2. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições do 
subitem 8.4.1em diante. 

13.3. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as Licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

13.4. Quando todas as propostas forem desclassificadas a Administração poderá fixar às 
Licitantes Credenciadas o prazo de 8 (oito) dias úteis para uma nova sessão para apresentação 
de novas propostas escoimadas das causas que geraram a situação. 

13.5. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a 
serem assinadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, facultada a assinatura às Licitantes 
presentes. 

13.5.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas na própria ata. 

13.6. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão, bem como 
todas as propostas, serão rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, facultada rubrica às 
Licitantes presentes. 

13.7. Eventual assinatura da Ata de Registro de Preços decorrente desta Licitação será divulgada 
no Diário Oficial do Município - DOM (www.montezuma.mg.gov.br) e no Diário Oficial de Minas 
Gerais – DOE. 

13.8. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais Licitantes ficarão à 
disposição para retirada após 60 (sessenta) dias corridos da celebração do certame, mediante 
solicitação escrita. Após o prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos contados da data do certame, 
serão destruídos sem quaisquer formalidades. 

13.9. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

13.9.1. A petição será dirigida o Pregoeiro que responderá em até 24 (vinte e quatro) horas após o 
recebimento; 

13.9.2 Havendo na petição a possibilidade de inovação, renovação ou correção do ato 
convocatório, o Pregoeiro encaminhará a Autoridade Competente; que decidirá até o prazo de 01 
(um) dia útil antes da abertura da Sessão; 

13.9.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame. 

13.9.4. Os questionamentos poderão ser formulados via e-mail, através do endereço eletrônico 
licitacao@montezuma.mg.gov.br, sendo que as respostas serão publicadas diretamente no Diário 
Oficial do Município - DOM (www.montezuma.mg.gov.br) e no Diário Oficial de Minas Gerais – 
DOE, para conhecimento de todos os interessados. 

13.9.5. Os recursos poderão ser formulados através de uma das opções abaixo: 

13.9.5.1. Via Protocolo da Prefeitura Municipal de Montezuma - MG – no endereço e horários 
citado no preâmbulo deste edital.  

13.9.5.2. Via Fax – (38) 3825 – 1104 – nesta opção, os originais deverão ser entregues na sede 
da Prefeitura Municipal de Montezuma - MG, no prazo de até 24h após o envio. -Via Correio – 
envio através de carta registrada. 
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13.10. As Licitantes devem acompanhar diariamente o Diário Oficial do Município - DOM 
(www.montezuma.mg.gov.br) e no Diário Oficial de Minas Gerais – DOE para verificação de 
comunicados, erratas e demais informações. 

13.11. Para contagem de prazos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do 
vencimento, considerando-se prorrogado até o 1º dia útil subseqüente se o vencimento cair em 
dia sem expediente na Prefeitura Municipal de Montezuma - MG. 

13.12. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro ou Autoridade 
Competente. 

13.13. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

13.13.1. Anexo I – Termo de Referência 

13.13.2. Anexo II - Modelo de Procuração de Credenciamento 

13.13.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Conhecimento dos Ditames do Instrumento 
Convocatório/Edital e Seus Anexos 

13.13.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

13.13.5. Anexo V - Modelo de Proposta Comercial 

13.13.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de Compromisso e Idoneidade 

13.13.7. Anexo VII - Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII Do Art. 7º da Constituição 
Federal 

13.13.8. Anexo VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços 

13.13.9. Anexo IX - Minuta Contratual 

13.13.10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da Licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Rio Pardo de Minas - MG. 

 
Montezuma - MG, 11 de março de 2020. 

 
 

Dailton Araújo Morais Sá 
 Pregoeiro Oficial do Município 

Portaria nº: 018/2019, de 11/02/2020. 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 011/2020 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (MEI, ME, EPP) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, na forma e condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos e em conformidade com a Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147/2014, de 07 de agosto 
de 2014 e pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A JUSTIFICATIVA para tal contratação visa ao atendimento da demanda de serviços gráficos 
diversos, uma vez que a Prefeitura Municipal de Montezuma - Minas Gerais não dispõem de 
equipamentos próprios para execução/atendimento de tal demanda. O referenciado serviço é 
essencial para os trabalhos da empresa. O quantitativo dos serviços gráficos, projetado para o 
contrato a ser firmado, foi extraído de levantamento das demandas de consumo fornecidas pelas 
Secretarias demandantes desse tipo de serviço no município. 

3. DO FUNDAMENTO LEGAL 

3.1. O Processo Licitatório será regido em conformidade com a Lei Federal 10.520, de 17 de julho 
de 2002, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 
147/2014, de 07 de agosto de 2014 além do Decreto Municipal nº 010/2011, que regulamentou o 
Sistema de Registro de Preços no Município e pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

4. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS (VALOR DE REFERÊNCIA) 

4.1. Conforme cotações prévias realizadas, os valores de custo estimado para o objeto deste 
Processo são de R$ 848.563,44 (Oitocentos e quarenta e oito mil e quinhentos e sessenta e 
três reais e quarenta e quatro centavos), conforme tabela de preços estimados em anexo. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE 
VLR MÉDIO 
ESTIMADO 

UNIT. 

VLR 
ESTIMADO 

TOTAL  

001 
ACM PERSONALIZADO - ALUMINIO COMPOSTO COM 
IMPRESSÃO DIGITAL 

M² 20,00 595,00 11.900,00 

002 ADESIVO ENVELOPAMENTO DE VEICULO IMP DIGITAL M² 80,00 131,67 10.533,34 

003 
ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL COM RECORTE 
ELETRÔNICO 

M² 200,00 93,00 18.600,00 

004 ADESIVOS PLASTICO COLORIDOS 05X05 UNID 1.500,00 0,65 975,00 

005 ADESIVOS PLASTICO COLORIDOS 15X20 UNID 1.000,00 4,05 4.050,00 

006 ADESIVOS PLASTICO COLORIDOS 40X40 UNID 1.500,00 16,00 24.000,00 

007 ADESIVOS PLASTICO COLORIDOS 60X30 UNID 1.200,00 17,70 21.240,00 

008 ANOTACAO DE ENFERMAGEM 21X31 100X1 BLOCO 100,00 18,10 1.810,00 

009 ATESTADO MÉDICO 14X20CM 1X0 C/100 FOLHAS BLOCO 300,00 11,65 3.495,00 

010 
AUDO PARA SOLICITAÇÃO /AUTORIZAÇÃO PROCEDIMRNTO 
AMBULATORIAL C/100 FOLHAS 

BLOCO 250,00 17,05 4.262,50 

011 BANNER EM LONGO TAMANHO COLORIDO 100X60 UNID 80,00 69,50 5.560,00 

012 BANNER EM LONGO TAMANHO COLORIDO 100X70 UNID 80,00 77,50 6.200,00 

013 BANNER EM LONGO TAMANHO COLORIDO 160X120 UNID 80,00 193,50 15.480,00 

014 
BANNER IMPRESSAO DIGITAL LONA 440G C/ ACABAMENTO 
BASTÃO 

M² 150,00 119,50 17.925,00 

015 BLOCO A4 1X0 C/ 100 FOLHAS BLOCO 200,00 17,05 3.410,00 

016 BLOCO A5 1X0 C/ 100 FOLHAS BLOCO 200,00 13,40 2.680,00 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 25.223.983/0001-56 
PRAÇA JOSÉ BATISTA, 1000 – CENTRO – CEP 39.547-000 

 

___________________________________________________________ 
Telefone: (38) 3825-1104 // e-mail: licitacao@montezuma.mg.gov.br 

017 BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL C/ 100 FOLHAS BLOCO 80,00 17,30 1.384,00 

018 
BOLETIM REGISTRO DIARIO DO SERVICO ANTI VETORIAL  
PNCD 1X1 A4 C/100 FLS 

BLOCO 20,00 17,55 351,00 

019 CADASTRO DOMICILIAR  SUS A4 1X1 AP90G BLOCO 150,00 18,80 2.820,00 

020 CADASTRO DOMICILIAR C/ 100 BLOCO 300,00 16,80 5.040,00 

021 CADASTRO INDIVIDUAL C/ 100 BLOCO 300,00 16,80 5.040,00 

022 CADERNETA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO/DIABETES UNID 6.000,00 2,10 12.600,00 

023 CADERNETA DE SAUDE UNID 150,00 3,75 562,50 

024 CAMISETA PERSONALIZADA ADULTO P-M-G-GG UNID 800,00 39,00 31.200,00 

025 CAMISETA PERSONALIZADA CRIANÇA PP-P UNID 500,00 33,67 16.833,35 

026 CANECA ACRILICA PERSONALIZADA 300ML COM ALÇA UNID 600,00 5,57 3.340,02 

027 CARIMBO AUTOMATICO 1X3 CM UNID 50,00 32,00 1.600,00 

028 CARIMBO AUTOMATICO 2X5 CM UNID 50,00 41,00 2.050,00 

029 CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE UNID 20,00 51,50 1.030,00 

030 CARIMBO AUTOMÁTICO MEDIO UNID 30,00 44,00 1.320,00 

031 CARIMBO AUTOMÁTICO PEQUENO UNID 30,00 35,00 1.050,00 

032 CARIMBO DE MADEIRA GRANDE UNID 15,00 31,00 465,00 

033 CARIMBO DE MADEIRA MEDIO UNID 20,00 27,50 550,00 

034 CARIMBO DE MADEIRA PEQUENO UNID 20,00 23,38 467,50 

035 CARTÃO AP 180G 1X1 10X14 UNID 4.000,00 0,40 1.600,00 

036 CARTÃO AP 180G 1X1 14X20 UNID 3.000,00 0,52 1.560,00 

037 CARTÃO AP 180G 1X1 45X21 UNID 2.000,00 1,21 2.425,00 

038 CARTÃO AP 180G 1X1 7X10 UNID 3.000,00 0,23 680,10 

039 CARTÃO AP 180G 2X2 45X21 UNID 500,00 2,88 1.437,50 

040 
CARTÃO CONTROLE DO EXAME CITOPATOLÓGICO 
(PAPANICOLAU) CÉRVICO - VAGINAL 14X20CM 

UNID 1.000,00 0,52 520,00 

041 CARTÃO CRIANÇA - MENINA 14X20CM UNID 2.000,00 0,83 1.650,00 

042 CARTÃO CRIANÇA - MENINO14X20CM UNID 2.000,00 0,83 1.650,00 

043 CARTÃO DA GESTANTE COM 3 VINCOS CENTRAIS A4 4X4 UNID 600,00 2,43 1.455,00 

044 CARTÃO DE GESTANTE 36X25 TAMANHO UNID 300,00 2,46 738,75 

045 CARTÃO DE VACINA DO ADULTO 14X20CM UNID 3.000,00 0,63 1.897,50 

046 
CARTÃO DE VACINAÇÃO VACINA ANTI-RÁBICA HUMANA  
14X20CM 

UNID 500,00 1,14 568,75 

047 CARTÃO ESPELHO DE VACINA 14X20CM UNID 2.000,00 0,72 1.440,00 

048 CARTÃO PLANEJAMENTO FAMILIAR 14X20CM UNID 1.000,00 1,21 1.205,00 

049 
CARTÃO PREVENÇÃO DE CÂNCER CÉRVICO – UTERINO 
14X20CM 

UNID 1.000,00 0,66 657,50 

050 CARTÃO SERVIÇO DE SAUDE BUCAL UNID 1.000,00 0,91 907,50 

051 CARTÃO VACINA DA CRIANÇA 14X20CM UNID 3.000,00 0,72 2.160,00 

052 CARTAZ A2 COUCHÊ COUCHÊ 115G 60X40 UNID 500,00 6,03 3.012,50 

053 CARTAZ A3 COUCHÊ 115G 4X0 UNID 500,00 5,05 2.522,50 

054 CARTAZ COLORIDO 60X40 UN 200,00 6,53 1.305,00 

055 CENTRO MAIS VIDA C/ 100 BLOCO 50,00 17,05 852,50 

056 CERTIFICADO PARA CONFERENCIA UN 1.500,00 2,93 4.387,50 

057 CONTROLE DE EXAMES MAMOGRAFIA C/ 100 FOLHAS BLOCO 80,00 17,05 1.364,00 

058 CONVITE   IMPRESSAO DIGITAL COLORIDO 148 X 100 CM UNID 3.500,00 1,88 6.562,50 

059 
CONVITE COLORIDO 10X15 AP 180 VERGÊ / CARTOLINA / 
COUCHÊ 

UNID 300,00 1,65 495,00 

060 
CONVITE COLORIDO 21X15 4X0 AP 180  VERGÊ / CARTOLINA / 
COUCHÊ 

UNID 3.000,00 2,20 6.600,00 

061 CONVITE PARA COLORIDO 20X15 TAMANHO UNID 2.000,00 2,05 4.100,00 

062 
CRACHA PAPEL 10X15 4X0 COM DOIS FUROS PARA CORDAO 
AP 180G 

UNID 500,00 1,68 837,50 

063 CRACHA PVC 8,5 X 5,5 COM CORDÃO UNID 200,00 10,07 2.013,34 

064 ENVELOPE BRANCO 25X35 UNID 1.000,00 0,76 755,00 

065 ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO 1 COR BRANCO / OURO UNID 600,00 0,78 465,00 

066 ENVELOPE PARA PRONTUARIO FAMILIA  36X25 TAMANHO UNID 1.000,00 1,73 1.725,00 

067 ENVELOPE PARA PRONTUARIO FAMILIA 36X25 1 COR KRAFT UNID 500,00 1,76 881,25 

068 ENVELOPE SACO KRAF  26X36 TAMANHO UNID 1.000,00 0,85 845,00 

069 FICHA AUTO/TERMO DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA Aautocopiativo UNID 300,00 17,35 5.205,00 

070 
FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIA (FICHINHA DA 
URGENCIA) C/ 100 

BLOCO 100,00 14,55 1.455,00 

071 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL A4 1X1 C/ 100 FLS BLOCO 500,00 17,05 8.525,00 

072 FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL  A4 1X1 C/ 100 FLS BLOCO 300,00 17,05 5.115,00 

073 FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL C/ 100 UNID 300,00 16,80 5.040,00 

074 FICHA DE ATENDIMENTO URGÊNCIA C/ 100 BLOCO 400,00 16,80 6.720,00 

075 FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA C/ 100 BLOCO 300,00 16,80 5.040,00 

076 FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE C/100 FOLHAS BLOCO 100,00 17,05 1.705,00 

077 FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR  A4 1X1 C/ 100 FLS BLOCO 100,00 16,80 1.680,00 
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078 FICHA DE CASOS DE DIARRÉIA  C/100 FOLHAS BLOCO 200,00 16,80 3.360,00 

079 FICHA DE PROCEDIMENTO C/ 100 BLOCO 300,00 16,80 5.040,00 

080 FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL C/ 100 BLOCO 300,00 16,80 5.040,00 

081 FICHA MARCADOR DE CONSUMO ALIMENTA C/100 FOLHAS BLOCO 150,00 16,80 2.520,00 

082 FICHA VIVA DE VIDA C/ 100 BLOCO 70,00 17,05 1.193,50 

083 FOLDER COLORIDO 30X20 TAMANHO UNID 4.000,00 0,77 3.070,00 

084 FOLDER NO FORMATO ABERTO COLORIDO 20X15 TAMANHO UNID 4.000,00 0,52 2.070,00 

085 IMPRESSAO DIGITAL LASER A4 COUCHE 180G - CERTIFICADO / 
DIPLOMA 

UNID 60,00 5,13 307,50 

086 IMPRESSAO DIGITAL LASER FORMATO A4 COUCHÊ 115G UNID 200,00 4,48 895,00 

087 ITINERÁRIO SEMANAL DE TRABALHO - GUARDA E GUARDA 
CHEFE 

UNID 300,00 9,75 2.925,00 

088 LAUDO MEDICO PARA EMISSÃO DE AIH C/100 FOLHAS BLOCO 80,00 17,05 1.364,00 

089 LAUDO PARA SOLICITACAO AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO 
AMBULATORIAL A4 C/ 100 FLS 

BLOCO 100,00 16,80 1.680,00 

090 MAPA DE TERRITORIALIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA 
FAMILIA 

UNID 6,00 31,73 190,35 

091 OUTDOOR PAPEL AP 4-0 9X3 UNID 40,00 406,67 16.266,67 

092 PANFLETO 10X14 4X4 COUCHÊ 90G  C/1000 UNID UNID 20,00 145,07 2.901,40 

093 PANFLETO 14X20 4X4 COUCHÊ 90G  C/1000 UNID UNID 20,00 176,33 3.526,60 

094 PANFLETO 20X28CM 4X4 COUCHÊ 90G C/1000 UNID UNID 20,00 233,86 4.677,10 

095 PANFLETO 32X22 COLORIDO UNID 6.000,00 0,52 3.090,00 

096 PANFLETO 40X40 COLORIDO UNID 6.000,00 2,80 16.785,00 

097 PAPEL A4 C/ 100 FOLHAS TIMBRADO 4X0 UNID 20,00 33,73 674,50 

098 PASTA COUCHÊ 250G UV TOTAL FRENTE 42X30 C/ BOLSA UNID 200,00 4,08 815,00 

099 PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO 48X35 5 CM 1X0 PAPEL 240G UNID 120,00 2,80 336,00 

100 PASTA PARA CONFERENCIA UNID 1.000,00 4,10 4.100,00 

101 PASTA SUSPENSA KRAFT 170G 36X24CM UNID 20,00 6,55 131,00 

102 PELÍCULA FILME PRETO FUMÊ G5 - MEDIDA DE 2M X 75CM UNID 100,00 180,00 18.000,00 

103 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PERSONALIZADA  (MODELOS 
DIVERSOS) 

M² 200,00 171,67 34.333,34 

104 PLACA EM AÇO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO M² 50,00 1.000,00 50.000,00 

105 PLACA EM POLIESTIRENO 3MM - IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 M² 60,00 515,00 30.900,00 

106 PRONTÚARIO CLINICO A4 1X0 C/ 100 FOLHAS BLOCO 60,00 16,80 1.008,00 

107 PRONTÚARIO CLINICO DE FISIOTERAPIA 1X0 C/100 FOLHAS BLOCO 300,00 16,80 5.040,00 

108 PRONTUARIO CLINICO ODONTOLOGICO C/100 FOLHAS BLOCO 300,00 16,80 5.040,00 

109 PRONTUARIO DA SUAS BLOCO 30,00 25,83 774,75 

110 
RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 14X20CM 1X0 C/100 
FOLHAS 

BLOCO 900,00 10,48 9.427,50 

111 RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL AMARELO ( CHEQUINHO ) BLOCO 150,00 10,35 1.552,50 

112 RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL AZUL ( CHEQUINHO ) BLOCO 400,00 10,35 4.140,00 

113 RECEITUÁRIO MÉDICO 14X20CM 1X0 C/100 FOLHAS BLOCO 900,00 10,28 9.247,50 

114 
RECEITUARIO NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B  AZUL 18X9 
NUMERADO 

BLOCO 600,00 10,28 6.165,00 

115 
REQUISIÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR 14X20CM 1X0 C/100 
FOLHAS 

BLOCO 200,00 9,40 1.880,00 

116 REQUISIÇÃO DE EXAMES 14X20CM 1X0 C/100 FOLHAS BLOCO 200,00 9,40 1.880,00 

117 
REQUISIÇÃO DE EXAMES ANATO PATOLOGICO ( BIOPSIA) 
14X20CM 1X0 C/100 FOLHAS 

BLOCO 300,00 11,15 3.345,00 

118 
REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO – COLO DO ÚTERO 
C/100 FOLHAS 

BLOCO 100,00 15,05 1.505,00 

119 REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA A4 1X0 C/ 100 FOLHAS BLOCO 100,00 16,80 1.680,00 

120 
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL 07MM (ATE 25 
FOLHAS) 

UNID 100,00 5,83 583,33 

121 
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL 09MM (ATÉ 50 
FOLHAS) 

UNID 50,00 6,50 325,00 

122 
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL 17 MM (ATÉ 
100FOLHAS) 

UNID 350,00 7,10 2.485,00 

123 SINALIZAÇÃO APLICADA EXTERNA UNID 50,00 59,75 2.987,50 

124 
SISVAN – MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL 
INDIVIDUAL C/100 FOLHAS 

BLOCO 200,00 16,80 3.360,00 

125 
SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO DE TFD- TRATAMENTO FORA 
DO DOMICÍLIO C/100 FOLHAS 

BLOCO 200,00 16,80 3.360,00 

126 TOTEM AQUI TEM ACADEMIA TAT UNID 30,00 2.000,00 60.000,00 

127 TOTEM ESPAÇO COM EQUIPAMENTO TEC UNID 30,00 1.000,00 30.000,00 
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128 TOTEM ESPAÇO DE VIVÊNCIA TEV UNID 30,00 1.000,00 30.000,00 

129 TOTEM ESPAÇO MULTIUSO ESPAÇO COM EQUIPAMENTO TEME UNID 30,00 1.000,00 30.000,00 

130 TOTEM PRINCIPAL TP UNID 30,00 2.500,00 75.000,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 848.563,44 

 
4.2. A Prefeitura Municipal de Montezuma - Minas Gerais não contratarão com licitantes que 
apresentarem preços superiores ao estimados na tabela de preços estimativos acima. 

4.3. A Prefeitura Municipal de Montezuma - Minas Gerais se reserva o direito de, a seu critério, 
utilizar ou não a totalidade da verba, inclusive a quantidade estimada. 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. Na proposta de preço deverá constar de forma detalhada a discriminação do produto, marca, 
quantidade solicitada, valor unitário e o total e a validade da proposta. 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. Os pagamentos dos produtos fornecidos durante o mês serão efetuados a empresa 
contratada, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal correspondente ao fornecido 
no mês findo, através do Departamento Financeiro. 

6.2. Para a execução do pagamento de que trata o subitem anterior, a licitante vencedora deverá 
fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da 
Prefeitura Municipal de Montezuma - Minas Gerais.  

6.3. A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pelo contratado, diretamente ao 
representante da Prefeitura Municipal de Montezuma - Minas Gerais, que somente atestará a 
entrega dos produtos e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela 
CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 

6.4. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela 
será devolvida à licitante vencedora, pelo representante da Prefeitura Municipal de Montezuma - 
Minas Gerais, e o pagamento ficarão pendente até que aquela providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura 
Municipal de Montezuma. 

7. DA EXECUÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS 

7.1. O objeto da presente licitação será recebido:  

7.1.1. Provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a 
especificação; 

7.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos, com a sua 
consequente aceitação. 

7.1.3. Serão rejeitados no recebimento, os produtos fornecidos com especificações diferentes das 
contidas no objeto e das informadas na proposta, devendo a sua substituição ocorrer na forma e 
prazos definidos no edital.  

7.1.4. Constatadas irregularidades quanto à especificação do objeto, o Contratante poderá:  

a) 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 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado. 
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7.2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita parcelada de acordo as necessidades das 
Secretarias, nos locais indicados na ordem de fornecimento expedida pela mesma. Correrá por 
conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

7.3. O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo de 05 (cinco) dias a contar da emissão 
da ordem de fornecimento pela Secretaria competente.  

8. DA GARANTIA 

8.1. Os Produtos, objeto desse certame, deverão possuir garantia e qualidade. 

9. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR - São obrigações do FORNECEDOR registrado:  

9.1. Assinar a Ata de Registro de Preços em até 03 (três) dias úteis, contados da sua notificação;  

9.2. Entregar o material no local indicado, de acordo com as especificações constantes no Anexo I 
do Edital, e conforme solicitação em nota de empenho;  

9.3. Manter durante a vigência da ata de registro de preço as condições de Habilitação e 
qualificação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;  

9.4. Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução desta Ata;  

9.5. Comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de 
registro de preços.  

9.6. Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros 
cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços.  

9.7. Informar à Administração a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, 
na regularidade do presente ajuste.  

9.8. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a 
expressa concordância do órgão Gerenciador. 

9.9. Aceitar, durante a vigência da Ata, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, 
durante a sua vigência (§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93). 

9.10. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da Ata de Registro de Preços, assumindo as 
obrigações estabelecidas na legislação, e atendendo todas as especificações dos 
materiais/layout/quantidades/acabamentos descritos na planilha estimativa de quantitativos e 
preços; 

9.11. Apresentar provas gráficas do produto para aprovação (provas de cores/CTP e fotolitos) 
tantas vezes quantas forem necessárias, na Coordenação de Marketing da Prefeitura; 

9.12. Refazer, sem custo para a CONTRATANTE, todo e qualquer procedimento, se verificada 
incorreção e constatado que o erro é da responsabilidade da CONTRATADA; 

9.13. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em 
razão da execução do objeto deste Contrato; 

9.14. Através do seu responsável pela entrega de cada serviço contratado, acatar as orientações 
do Fiscal do Contrato, sujeitando - se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

9.15. Prestar esclarecimento ao Fiscal sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, 
bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços 
contratados; 
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10. DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR  

São obrigações do órgão gerenciador:  

10.1. Gerenciar e fiscalizar a Ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do 
instrumento convocatório da licitação e da proposta:  

10.2. Receber, conferir, testar o material com base na autorização de empenho e no processo 
licitatório;  

10.3. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;  

10.4. Devolver o material entregue em desacordo com as especificações contidas no edital de 
licitação;  

10.5. Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as 
Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;  

10.6. Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao 
acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no 
Edital e à proposta de aplicação de sanções; 

10.7. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento 
convocatório e seus anexos; 

10.8. Efetuar o pagamento devido no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, abatidas as 
multas, se houver; 

10.9. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. Pela via do registro de preços, dispensam a previsão de dotação orçamentária, por não 
obrigar a administração a adquirir os objetos licitados. 

12. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. O prazo de validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de doze meses, contados a 
partir da assinatura da mesma.  

13. DOS PRAZOS DOS SERVIÇOS 

13.1. O modelo da arte e/ou layout a ser impresso será enviado juntamente com a requisição de 
fornecimento a ser adotada, em meio impresso ou em arquivo eletrônico (criado em programas 
diversos como MS Word, MS Power Point, Corel Draw, InDesign. PageMaker, dentre outros, ou 
em formato “.pdf”). 

13.2.  A empresa fornecedora é responsável pela produção da arte final necessária a confecção 
do material a ser impresso, incluindo “sangrias”, marcas de corte, etc, além de diagramação e 
editoração, quando necessário. 

13.3. Caso a prova não seja aceita pelo setor responsável pela fiscalização do Contrato, deverá 
ser apresentada nova prova, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

13.4. Os trabalhos de impressão e acabamento somente deverão ser executados, após a 
aprovação das provas apresentadas, pelo responsável das demandas. 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. A participação neste certame implica em plena aceitação dos termos e condições deste 
instrumento, bem como das normas administrativas vigentes. 
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14.2. Não será admitida a subcontratação total ou parcial pela licitante vencedora na execução do 
objeto este Termo de Referência. 

14.3. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado 
que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as licitantes. 

 
Montezuma - MG, 11 de março de 2020. 

 
 

 
 

Dailton Araújo Morais Sá 
 Pregoeiro Oficial do Município 

Portaria nº: 018/2019, de 11/02/2019. 
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ANEXO II - MODELO DE PROCURAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 

PROCURAÇÃO 
 
 
Pelo presente instrumento, a empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ/MF [Nº do CNPJ, sito 
na [ENDEREÇO COMPLETO], por seu(s) representante(s) legal (is) abaixo assinado(s), nomeia e 
constitui como bastante procurador, o Sr [QUALIFICAÇÃO COMPLETA]; inscrito no CPF [Nº do 
CPF]; Portador do RG [Nº do RG], residente em [ENDEREÇO COMPLETO], ao qual OUTORGA 
AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos inerentes ao PREGÃO PRESENCIAL - 
SRP nº 011/2020 da Prefeitura Municipal de Montezuma - MG, podendo, inclusive, formular 
lances, complementar proposta, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à interposição de 
recursos, acordar, transigir, desistir e receber avisos e intimações e assinar declarações, enfim, 
praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato. 
 
 

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2020. 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do representante 

(Reconhecer firma em cartório) 
 
 
 

Observação: Este documento só deverá ser emitido no caso do envio de representante 
devidamente credenciado, o qual deverá ser entregue diretamente o Pregoeiro Oficial do Município, 
no ato da abertura do certame para fins credenciamento. Este modelo é exemplificativo e poderá 
ser substituído por qualquer sistema de procuração formal desde que tenha reconhecimento de 
firma do cedente.  
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DITAMES DO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO/EDITAL E SEUS ANEXOS 
 
 
PROCESSO LICITATORIO Nº: 021/2020 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 011/2020 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O  
 

Para efeito da licitação em epigrafe, o signatário da presente declaração, abaixo assinado, em 
nome da empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ/MF [Nº do CNPJ], sito na [ENDEREÇO 
COMPLETO], e em conformidade com o disposto na lei federal de licitação n° 8.666/93 “Declara” 
que: 

 
a) Tomou conhecimento e concorda com todas as condições estabelecidas no instrumento 
convocatório/edital e seus anexos, objeto do Processo Licitatório n°: 021/2020 – Pregão 
Presencial - SRP n °: 011/2020, e que não existe fato impeditivo quanto a participação da 
empresa qualificada acima em participar no certame até a presente data, bem como devemos 
declará-los caso venha a ocorrer durante a execução da futura Ata de Registro de Preços, caso a 
mesma seja declarada vencedora do certame;  

 
b) no tocante aos requisitos de habilitação e que toda “Documentação/habilitação”, apresentada 
são de nossa autoria e responsabilidade e que nos preços apresentados em nossa “Proposta 
Comercial” estão inclusos todas as obrigações financeiras dentre elas encargos sociais e 
trabalhistas, bem como os demais constantes do referido instrumento licitatório e seus anexos; 

 
c) sob pena de ação penal que nenhum dirigente, gerente ou sócio, responsável técnico, membro 
do corpo técnico ou administrativo da declarante, pertence ao quadro temporário ou permanente 
da Prefeitura Municipal de Montezuma - MG; 

 
d) renuncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou pretexto, em 
decorrência da participação desta empresa na supramencionada licitação;  

 
e) não obstante, declara ainda sob pena da lei que não foi considerada inidônea para licitar ou 
contratar com a Administração Pública nas esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal. 

 
Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente para um só efeito. 

 
Local/Data ______________, __ de _____________ de 2020. 

 
 
 

Nome do signatário 
CPF n°: >>> 

 
 
 
Observações: 1. Esta declaração deverá ser entregue pelo representante da proponente licitante, 
diretamente o Pregoeiro Oficial do Município no ato do credenciamento, sob pena de inabilitação.  
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
 
 
PROCESSO LICITATORIO Nº: 021/2020 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 011/2020 
 
 
A empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ/MF [Nº do CNPJ], sito na [ENDEREÇO 
COMPLETO], por intermédio do seu representante o Sr [QUALIFICAÇÃO COMPLETA]; inscrito 
no CPF [Nº do CPF]; Portador do RG [Nº do RG], residente em [ENDEREÇO COMPLETO] legal 
abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da lei, ser microempresa/empresa de pequeno 
porte nos termos da legislação vigente. 
 

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2020. 
 
 
 
__________________________________________________ 
(nome/cargo/assinatura) 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador 
credenciado, desde que tenha poderes outorgados para tanto. Deverá ser apresentada após o 
credenciamento e fora dos envelopes de proposta e habilitação. 
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
Razão Social: 
CNPJ: 
[Endereço completo com indicação de telefone e e-mail] 
 
PROCESSO LICITATORIO Nº: 021/2020 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 011/2020 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA (MEI, ME, EPP) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 
MATERIAL GRÁFICO. 

 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VLR UNIT. SUBTOTAL MARCA 

 
(CONFORME ARQUIVO ANEXO) 

 
VALOR TOTAL = R$ _________,(_________________) (Valor por extenso) 
 

 Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 Prazo de entrega: 5 (cinco) dias úteis . 

 Todas as demais condições e especificações de acordo com o Edital e Anexos. 
 

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2020. 
 
 

_________________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal ou procurador) 

 
 
NOME: _____________________________________________________ 
QUALIFICAÇÃO (cargo): ______________________________________ 
RG: ____________________________ CPF: ______________________ 
ENDEREÇO COMPLETO: _____________________________________ 
 
OBSERVAÇÃO: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador 
credenciado,desde que tenha poderes outorgados para tanto. Deverá ser apresentada dentro do 
envelope PROPOSTACOMERCIAL. 
 

FAVOR PREENCHER NO ARQUIVO EM ANEXO SOMENTE A COLUNA DE VALOR UNITÁRIO 
E A COLUNA DE MARCA, E OS DADOS DA EMPRESA. O MESMO PODERÁ SER SALVO EM 
PENDRIVE OU CD, E APRESENTADO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA IMPRESSA. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 25.223.983/0001-56 
PRAÇA JOSÉ BATISTA, 1000 – CENTRO – CEP 39.547-000 

 

___________________________________________________________ 
Telefone: (38) 3825-1104 // e-mail: licitacao@montezuma.mg.gov.br 

 
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE 

 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 
A empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ/MF [Nº do CNPJ], sito na [ENDEREÇO 
COMPLETO], através do seu signatário/representante legal o Sr [QUALIFICAÇÃO COMPLETA]; 
inscrito no CPF [Nº do CPF]; Portador do RG [Nº do RG], abaixo assinado, “Declara” que não 
está sob efeito de nenhuma “declaração de inidoneidade para contratar” com a Administração 
Pública na esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como que comunicará qualquer fato ou evento 
superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto 
à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômica financeira. Não 
obstante, “Declara” ainda, que está ciente que a falsidade das informações fornecidas pode 
acarretar devolução dos recursos financeiros recebidos, acrescidos de juros e correção monetária, 
sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei. 
 
Pôr ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só efeito. 
 

 
Local/Data ______________, __ de _____________ de 2020. 

 
 
 

--------------------------------------- 
Assinatura do Declarante 

 
 
 
Observação – esta declaração deverá ser colocado junto com a documentação de habilitação e 
enfeixada no envelope nº 02, sob pena de inabilitação da proponente licitante. 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 011/2020 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
A empresa .............................., inscrita no CNPJ sob o nº..................., por intermédio de seu 
representante 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  
 

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2020. 
 

 
 

(Assinatura representante legal) 
 
 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. Esta declaração deverá ser 
anexada junto com a documentação de habilitação e enfeixada no envelope (02), sob pena de 
inabilitação. 
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ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº______2020 
PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2020 
PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 011/2020 

 
 

Pelo presente instrumento, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA-MG, Pessoa Jurídica 
de Direito Público Interno, situada na Praça José Batista, 1.000 – Centro – Montezuma – MG, 
inscrito nº CNPJ/MF sob nº 25.223.983/0001-56, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. Fabiano Costa Soares, titular da Cédula de Identidade RG nº M-5.128.132  SSP – MG, CPF nº 
822.901.646-15 doravante denominado apenas por GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS e a empresa xxxxxxxx, inscrita nº CNPJ nº xxxxxxx, estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
representada neste ato pelo Sr. Xxxxxxx, Representante Legal, brasileiro, casado, portador da 
Carteira de Identidade n.º xxxxxx SSP/xx, CPF/MF n.º xxxxxxx, doravante denominada apenas 
por DENTENTORA, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, pela Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, nº que couber, as disposições da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de1993, com alterações posteriores e da Lei Complementar 
n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e demais condições do Edital que integram este instrumento 
de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

1. DO OBJETO  

1.1. A presente Ata tem por objeto selecionar propostas para REGISTRO DE PREÇOS, visando 
eventual REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA (MEI, ME, EPP) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 
MATERIAL GRÁFICO, destinado a atender à necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTEZUMA-MG, conforme especificações técnicas contida no Anexo I do Edital e exigências 
estabelecidas no Anexo I do Pregão Presencial N.º 011/2020, e de acordo com o(s) preço(s) 
registrado(s), discriminado(s) na tabela de preços final, anexo a esta ata, do qual é parte 
integrante deste termo.  

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DO PREÇO  

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para 
Registro de Preços Nº. 011/2020 e seus Anexos, do qual é parte integrante e complementar, 
vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado, conforme Relatório de Ata de 
Registro de Preços em anexo.  

2.2. Os preços ofertados, especificação, marca do produto, empresa e representante legal, 
encontram-se enunciados na presente ata. 

2.3. Para fins meramente referenciais, dá-se à presente Ata de Registro de Preços o VALOR 
GLOBAL de R$............................. (.............................................................................). 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VLR UNIT. SUBTOTAL MARCA 

  

3. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1. A Ata terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser 
prorrogada nos termos da Lei 8.666/93 e Decreto Municipal nº 010/2011, podendo ser rescindida, 
se assim for da vontade das partes. 

4. DOS PRAZOS DOS SERVIÇOS  
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4.1. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita parcelada de acordo as necessidades das 
Secretarias, nos locais indicados na ordem de fornecimento expedida pela mesma. Correrá por 
conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

4.2. O modelo da arte e/ou layout a ser impresso será enviado juntamente com a requisição de 
fornecimento a ser adotada, em meio impresso ou em arquivo eletrônico (criado em programas 
diversos como MS Word, MS Power Point, Corel Draw, InDesign. PageMaker, dentre outros, ou 
em formato “.pdf”). 

4.3. A empresa fornecedora é responsável pela produção da arte final necessária a confecção do 
material a ser impresso, incluindo “sangrias”, marcas de corte, etc, além de diagramação e 
editoração, quando necessário. 

4.4. Caso a prova não seja aceita pelo setor responsável pela fiscalização do Contrato, deverá ser 
apresentada nova prova, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

4.5. Os trabalhos de impressão e acabamento somente deverão ser executados, após a 
aprovação das provas apresentadas, pelo responsável das demandas. 

4.6. O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo de 05 (cinco) dias a contar da emissão 
da ordem de fornecimento pela Secretaria competente 

4.7. O fornecimento será feito de acordo com as necessidades e conveniência da Secretaria 
solicitante nas quantidades desejadas, ao longo do exercício até o término da vigência da Ata.  

4.8. O FORNECEDOR obriga-se a entregar o objeto deste, em conformidade com as 
especificações descritas na sua proposta, sendo de sua inteira responsabilidade substituições 
parciais ou totais no quantitativo, caso não estejam em conformidade com as referidas 
especificações, ficando o ORGAO GERENCIADOR com o direito de rejeitar no todo ou em parte o 
material entregue.  

4.9. O objeto poderá ter suas quantidades alteradas dentro dos limites estabelecidos na Lei no 
8.666, de 1993, bem como nos termos do Decreto Municipal nº 0010/2011. 

5. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

5.1. O objeto da presente licitação será recebido:  

5.1.1. Provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a 
especificação; 

5.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos, com a sua 
conseqüente aceitação. 

5.1.3. Serão rejeitados no recebimento, os produtos fornecidos com especificações diferentes das 
contidas no objeto e das informadas na proposta, devendo a sua substituição ocorrer na forma e 
prazos definidos no edital.  

5.1.4. Constatadas irregularidades quanto à especificação do objeto, o Contratante poderá:  

a) 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 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado. 

5.2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita parcelada de acordo as necessidades das 
Secretarias, nos locais indicados na ordem de fornecimento expedida pela mesma. Correrá por 
conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 
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5.3. O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo de 05 (cinco) dias a contar da emissão 
da ordem de fornecimento pela Secretaria competente. 

6. DAS CONDIÇOES ESPECÍFICAS  

6.1. O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento, 
pelo Fornecedor, da Nota de Empenho e/ou Ordem de Fornecimento, decorrente desta Ata de 
Registro de Preços e do Edital de Pregão Presencial - SRP Nº. 011/2020. 

6.2. O fornecedor fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta 
Ata de Registro de Preços.  

6.3. A Prefeitura Municipal de Montezuma não se obriga a firmar contratações que poderão advir 
desta Ata, ressalvado ao FORNECEDOR a preferência em igualdade de condições, na hipótese 
da administração utilizar-se de outros meios para contratação. 

6.4. O fornecimento decorrente desta Ata será realizado pela emissão de Nota de Empenho e/ou 
ordem de fornecimento, a qual deverá ser retirada pelo FORNECEDOR no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis, a contar da comunicação feita pelo ORGAO GERENCIADOR.  

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

7.1. Os pagamentos dos produtos fornecidos durante o mês serão efetuados a empresa 
contratada, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal correspondente ao fornecido 
no mês findo, através do Departamento Financeiro. 

7.2. Para a execução do pagamento de que trata o subitem anterior, a licitante vencedora deverá 
fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da 
Prefeitura Municipal de Montezuma.  

7.3. A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pelo contratado, diretamente ao 
representante da Prefeitura Municipal de Montezuma, que somente atestará a entrega dos 
produtos e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela 
CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 

7.4. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela 
será devolvida à licitante vencedora, pelo representante da Prefeitura Municipal de Montezuma, e 
o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, 
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Montezuma. 

8. DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS  

8.1. Durante a vigência do contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 
da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado 
sofrerem redução. 

8.2. A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular a administração 
requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato. 

8.3. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: lista de preço de fabricante, 
notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da 
elaboração da Proposta e do momento do pedido da revisão. 

8.4. Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas 
entre a data de formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o 
quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado. 

8.5. A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão 
dos valores pactuados. 
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9. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  

São obrigações do FORNECEDOR registrado:  

9.1. Assinar a Ata de Registro de Preços em até 03 (três) dias úteis, contados da sua notificação;  

9.2. Entregar o material no local indicado, de acordo com as especificações constantes no Anexo I 
do Edital, e conforme solicitação em nota de empenho;  

9.3. Manter durante a vigência da ata de registro de preço as condições de Habilitação e 
qualificação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;  

9.4. Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução desta Ata;  

9.5. Comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de 
registro de preços.  

9.6. Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros 
cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços.  

9.7. Informar à Administração a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, 
na regularidade do presente ajuste.  

9.8. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a 
expressa concordância do órgão Gerenciador. 

9.9. Aceitar, durante a vigência da Ata, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, 
durante a sua vigência (§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93). 

9.10. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da Ata de Registro de Preços, assumindo as 
obrigações estabelecidas na legislação, e atendendo todas as especificações dos 
materiais/layout/quantidades/acabamentos descritos na planilha estimativa de quantitativos e 
preços; 

9.11. Apresentar provas gráficas do produto para aprovação (provas de cores/CTP e fotolitos) 
tantas vezes quantas forem necessárias, na Coordenação de Marketing da Prefeitura; 

9.12. Refazer, sem custo para a CONTRATANTE, todo e qualquer procedimento, se verificada 
incorreção e constatado que o erro é da responsabilidade da CONTRATADA; 

9.13. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em 
razão da execução do objeto deste Contrato; 

9.14. Através do seu responsável pela entrega de cada serviço contratado, acatar as orientações 
do Fiscal do Contrato, sujeitando - se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

9.15. Prestar esclarecimento ao Fiscal sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, 
bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços 
contratados; 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR - São obrigações do órgão gerenciador:  
 
10.1. Gerenciar e fiscalizar a Ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do 
instrumento convocatório da licitação e da proposta:  

10.2. Receber, conferir, testar o material com base na autorização de empenho e no processo 
licitatório;  

10.3. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;  
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10.4. Devolver o material entregue em desacordo com as especificações contidas no edital de 
licitação;  

10.5. Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as 
Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;  

10.6. Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao 
acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no 
Edital e à proposta de aplicação de sanções; 

10.7. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento 
convocatório e seus anexos; 

10.8. Efetuar o pagamento devido no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, abatidas as 
multas, se houver; 

10.9. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; 

11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

11.1. O FORNECEDOR terá o seu registro cancelado, nos seguintes casos:  

11.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  

11.3. Não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela ORGAO GERENCIADOR, sem 
justificativa aceitável;  

11.4. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos 
praticados no mercado;  

11.5. Houver razões de interesse público.  

11.6. O cancelamento de registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório 
e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.  

11.7. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de 
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.  

12. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS  

12.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 
justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Montezuma, resguardada os procedimentos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 

12.1.1. Advertência. 

12.1.2. Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo, o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após 
regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei 
Federal n° 8.666/93; 

12.1.3. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o 
valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na 
entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial; 

12.1.4. Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a 
inexecução parcial do mesmo;  

12.2. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de 
outras, previstas na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora 
por eventuais perdas e danos causados à Administração. 
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12.3. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos da Prefeitura Municipal de Montezuma, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada 
pela Prefeitura Municipal de Montezuma. 

12.4. O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente junto a Prefeitura 
Municipal de Montezuma, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja 
superior ao crédito existente, à diferença será cobrada na forma da lei. 

12.5. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, 
ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Montezuma, e será descredenciado 
do CRC Municipal, pelo período de 05 anos se credenciado for, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital, no contrato e nas demais cominações legais. 

12.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

12.7. Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e a ampla defesa. 

12.8. Nos termos do art. 7° da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses impedida de 
licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de 
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Montezuma, nos casos de: 

a) apresentação de documentação falsa; 

b) retardamento na execução do objeto; 

c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

d) comportamento inidôneo; 

e) fraude na execução do contrato; 

f) falha na execução do contrato; 

g) Não entregar o objeto desta licitação no prazo estipulado. 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS  

13.1. Independente de sua transcrição, o edital, a proposta de preço e os documentos da proposta 
e da habilitação apresentados pelo FORNECEDOR no pregão farão parte desta Ata de Registro 
de Preços, para todos os fins de direito.  

13.2. Esta Ata poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 
8.666/93.  

13.3. O gerenciamento compreende o acompanhamento e a fiscalização da execução da Ata e 
será exercido por servidor designado pelo ORGAO GERENCIADOR.  

13.4. A Prefeitura Municipal cabe o direito de revogar esta Ata por interesse público, observando-
se o disposto no artigo 49, da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata. Se qualquer das partes relevar alguma 
eventual falta relacionada com a execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou 
desoneração a quaisquer delas, para o cometimento de outras.  

14. DO FORO  

14.1. O Foro da Comarca de Rio Pardo de Minas, Estado de Minas Gerais é o competente para 
dirimir eventuais questões resultantes desta Ata de Registro de Preços ou de sua interpretação, 
com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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14.2. E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente 
Ata de registro de preços que, lida e achada conforme, é assinada em 02 (duas) vias, de igual teor 
e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 
 
 

Montezuma - MG, ........ de ...............................de ............ 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
Fabiano Costa Soares 
Prefeito Municipal 
ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
DENTENTORA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
CPF 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
CPF 
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ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL 

 
CONTRATO Nº _____/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. 
 

  Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de 
um lado o MUNICÍPIO DE MONTEZUMA/MG, por intermédio da 
Prefeitura, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº 25.223.983/0001-56, sediado na Praça José Batista, 
1.000 – Centro – CEP: 39.547-000 – Montezuma – MG, neste ato, 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Fabiano Costa Soares, titular 
da Cédula de Identidade RG nº M-5.128.132  SSP – MG, CPF nº 
822.901.646-15 doravante denominado CONTRATANTE, e de outro 
lado a e a empresa............................., estabelecida à  
............................, inscrita no CNPJ sob o n.º ........................, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo (a) Senhor (a) 
..........................., inscrito (a) no CPF sob o n.º .........................., 
portador (a) da Carteira de Identidade de n.º ...................., firmam o 
presente contrato administrativo, decorrente do Pregão Presencial nº 
011/2020, regendo-se o presente instrumento pela Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, em conformidade com o 
Processo Licitatório nº 021/2020, mediante as condições e cláusulas 
seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
(MEI, ME, EPP) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL 
GRÁFICO, conforme Anexo I deste edital. 

1.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos 
ou supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

CLÁUSULA SEGUNDA – FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

2.1. Serão enviadas requisições à CONTRATADA, para que os materiais sejam entregues no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis contadas do recebimento da requisição, sob pena de incidir na 
infração do artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 

2.2. A requisição poderá ser realizada por qualquer meio hábil que se possa comprovar o 
respectivo recebimento da notificação, aceitando-se inclusive os meios eletrônicos: e-mail, fac-
símile entre outros. 

2.3. A entrega do material solicitado deverá ocorrer na sede da Prefeitura Municipal, situada na 
Praça José Batista, nº 1.000 – Centro, Montezuma/MG. Correndo por conta da CONTRATADA as 
despesas de embalagem, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes 
do fornecimento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1. O valor global do presente CONTRATO é de R$ ____________ (___________________), 
para todo o período de sua vigência, conforme valores na proposta vencedora.  
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3.2. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Gerência Administrativa, nota 
fiscal/fatura, acompanhada da ordem de fornecimento a que o pagamento se referir. 

3.3. Recebida a nota fiscal referida, a Prefeitura Municipal de Montezuma – MG efetuará o 
pagamento até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente; 

3.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e 
neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 05 (cinco) dias, contados da apresentação da 
documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por 
parte da Administração. 

3.5. Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação ou 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de 
abastecimento. 

3.6. O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às 
condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura relativa 
aos Incisos III e IV, Art 29 da Lei n° 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento será 
suspenso. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão da seguinte forma: 
 

Nº FICHA 
 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO FONTE 

050 02.01.01.04.122.0002.2009.33903000 Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito 100 

053 02.01.01.04.122.0002.2009.33903900 Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito 100 

088 02.01.04.24.131.0002.2014.33903900 Manutenção Atividades da Ouvidoria Municipal 100 

104 04.01.01.08.122.0002.2016.33903000 Manut das Ativ. da Administração da Secretaria de Promoção Social 100 

109 04.01.01.08.122.0002.2016.33903900 Manut. das Ativ. da Administração da Secretaria de Promoção Social 100 

119 04.01.01.08.243.0010.2018.33903000 Manutenção das Atividades Conselho Tutelar 100 

121 04.01.01.08.243.0010.2018.33903900 Manutenção das Atividades Conselho Tutelar 100 

143 04.02.01.08.244.0008.2021.33903000 Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS 100 

144 04.02.01.08.244.0008.2021.33903000 Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS 129 

153 04.02.01.08.244.0008.2021.33903900 Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS 100 

154 04.02.01.08.244.0008.2021.33903900 Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS 129 

170 04.02.02.08.244.0009.2022.33903000 Serviço de Proteção Social Básica 100 

171 04.02.02.08.244.0009.2022.33903000 Serviço de Proteção Social Básica 129 

172 04.02.02.08.244.0009.2022.33903000 Serviço de Proteção Social Básica 156 

179 04.02.02.08.244.0009.2022.33903900 Serviço de Proteção Social Básica 100 

180 04.02.02.08.244.0009.2022.33903900 Serviço de Proteção Social Básica 129 

181 04.02.02.08.244.0009.2022.33903900 Serviço de Proteção Social Básica 156 

198 04.02.03.08.244.0011.2023.33903000 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 100 

199 04.02.03.08.244.0011.2023.33903000 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 129 

206 04.02.03.08.244.0011.2023.33903900 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 100 

207 04.02.03.08.244.0011.2023.33903900 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 129 

214 04.02.04.08.244.0012.2024.33903000 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 129 

215 04.02.04.08.244.0012.2024.33903000 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 156 

222 04.02.04.08.244.0012.2024.33903000 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 129 

223 04.02.04.08.244.0012.2024.33903900 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 156 

233 04.02.05.08.244.0013.2025.33903000 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF 100 

234 04.02.05.08.244.0013.2025.33903000 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF 129 

239 04.02.05.08.244.0013.2025.33903900 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF 100 

240 04.02.05.08.244.0013.2025.33903900 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF 129 

246 04.02.06.08.244.0010.2026.33903000 Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS 129 

249 04.02.06.08.244.0010.2026.33903900 Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS 129 

279 05.01.01.04.122.0002.2031.33903000 Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos 100 

282 05.01.01.04.122.0002.2031.33903900 Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos 100 

288 05.01.02.04.122.0002.2032.33903000 Manutenção Serviços de Movimentação de Pessoal 100 

291 05.01.02.04.122.0002.2032.33903900 Manutenção Serviços de Movimentação de Pessoal 100 

295 05.01.02.04.122.0002.2033.33903000 Manutenção das Atividades de Compras e Licitação  100 

299 05.01.02.04.122.0002.2033.33903900 Manutenção das Atividades de Compras e Licitação  100 

311 05.01.02.05.153.0007.2035.33903000 Manutenção da Junta do Serviço Militar 100 

314 05.01.02.05.153.0007.2035.33903900 Manutenção da Junta do Serviço Militar 100 

334 05.01.03.06.181.0007.2046.33304100 Manutenção de Convenio Policia Militar 100 

341 06.01.01.04.123.0002.2048.33903000 Manutenção das Atividades dos Serviços de Contabilidade 100 

345 06.01.01.04.123.0002.2048.33903900 Manutenção das Atividades dos Serviços de Contabilidade 100 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 25.223.983/0001-56 
PRAÇA JOSÉ BATISTA, 1000 – CENTRO – CEP 39.547-000 

 

___________________________________________________________ 
Telefone: (38) 3825-1104 // e-mail: licitacao@montezuma.mg.gov.br 

350 06.01.01.04.123.0002.2049.33903000 Manutenção das Atividade dos Serviços de Tesouraria 100 

353 06.01.01.04.123.0002.2049.33903900 Manutenção das Atividade dos Serviços de Tesouraria 100 

360 06.01.01.04.129.0002.2050.33903000 Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT 100 

363 06.01.01.04.129.0002.2050.33903900 Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT 100 

380 07.01.01.12.122.0002.2054.33903000 Manutenção da Administração do Ensino Municipal 101 

386 07.01.01.12.122.0002.2054.33903900 Manutenção da Administração do Ensino Municipal 101 

387 07.01.01.12.122.0002.2054.33903900 Manutenção da Administração do Ensino Municipal 143 

415 07.01.01.12.365.0024.2057.33903000 Manutenção das Creches Municipais 101 

416 07.01.01.12.365.0024.2057.33903000 Manutenção das Creches Municipais 119 

420 07.01.01.12.365.0024.2057.33903900 Manutenção das Creches Municipais 101 

421 07.01.01.12.365.0024.2057.33903900 Manutenção das Creches Municipais 119 

429 07.01.02.12.365.0024.2059.33903000 Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar 101 

430 07.01.02.12.365.0024.2059.33903000 Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar 119 

431 07.01.02.12.365.0024.2059.33903000 Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar 147 

435 07.01.02.12.365.0024.2059.33903900 Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar 101 

436 07.01.02.12.365.0024.2059.33903900 Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar 119 

437 07.01.02.12.365.0024.2059.33903900 Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar 147 

477 07.01.02.12.361.0020.2064.33903000 Manutenção Atividade do Ensino Fundamental 101 

478 07.01.02.12.361.0020.2064.33903000 Manutenção Atividade do Ensino Fundamental 119 

479 07.01.02.12.361.0020.2064.33903000 Manutenção Atividade do Ensino Fundamental 146 

488 07.01.02.12.361.0020.2064.33903900 Manutenção Atividade do Ensino Fundamental 101 

489 07.01.02.12.361.0020.2064.33903900 Manutenção Atividade do Ensino Fundamental 119 

490 07.01.02.12.361.0020.2064.33903900 Manutenção Atividade do Ensino Fundamental 146 

549 07.02.01.13.122.0002.2070.33903000 Manutenção Atividade Administrativa dos Serviços Culturais 100 

552 07.02.01.13.122.0002.2070.33903900 Manutenção Atividade Administrativa dos Serviços Culturais 100 

556 07.02.01.13.392.0026.2071.33903000 Manutenção Atividade da Biblioteca Pública Municipal 100 

558 07.02.01.13.392.0026.2071.33903900 Manutenção Atividade da Biblioteca Pública Municipal 100 

575 07.02.01.13.392.0026.2075.33903000 Manutenção do Patrimônio Histórico Artístico e Cultural 100 

578 07.02.01.13.392.0026.2075.33903900 Manutenção do Patrimônio Histórico Artístico e Cultural 100 

595 08.01.01.27.122.0002.2076.33903000  Manutenção da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude 100 

601 08.01.01.27.122.0002.2076.33903900  Manutenção da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude 100 

618 09.01.01.27.122.0002.2078.33903000 Manutenção das Ativ. da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente 100 

621 09.01.01.27.122.0002.2078.33903900 Manutenção das Ativ. da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente 100 

637 09.01.02.18.542.0034.2081.33304100 Manutenção Convenio IEF 100 

642 09.02.01.27.695.0027.2128.33903000 Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo 100 

646 09.02.01.27.695.0027.2128.33903900 Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo 100 

659 10.01.01.10.122.0017.2082.33903000  Manutenção da Administração da Secretaria Municipal de Saúde 102 

663 10.01.01.10.122.0017.2082.33903900  Manutenção da Administração da Secretaria Municipal de Saúde 102 

676 10.01.02.10.301.0014.2083.33903000 Manutenção dos Serviços de Odontologia 102 

677 10.01.02.10.301.0014.2083.33903000 Manutenção dos Serviços de Odontologia 123 

678 10.01.02.10.301.0014.2083.33903000 Manutenção dos Serviços de Odontologia 155 

683 10.01.02.10.301.0014.2083.33903900 Manutenção dos Serviços de Odontologia 102 

692 10.01.02.10.301.0014.2084.33903000 Manutenção das Unidades Medicas e Postos de Saúde 102 

693 10.01.02.10.301.0014.2084.33903000 Manutenção das Unidades Medicas e Postos de Saúde 112 

695 10.01.02.10.301.0014.2084.33903000 Manutenção das Unidades Medicas e Postos de Saúde 155 

696 10.01.02.10.301.0014.2084.33903000 Manutenção das Unidades Medicas e Postos de Saúde 159 

701 10.01.02.10.301.0014.2084.33903900 Manutenção das Unidades Medicas e Postos de Saúde 102 

703 10.01.02.10.301.0014.2084.33903900 Manutenção das Unidades Medicas e Postos de Saúde 159 

712 10.01.02.10.301.0014.2086.33903000 Manutenção das Atividades Medicas Saúde da Família - SF 102 

713 10.01.02.10.301.0014.2086.33903000 Manutenção das Atividades Medicas Saúde da Família - SF 159 

718 10.01.02.10.301.0014.2086.33903900 Manutenção das Atividades Medicas Saúde da Família - SF 102 

720 10.01.02.10.301.0014.2086.33903900 Manutenção das Atividades Medicas Saúde da Família - SF 159 

729 10.01.02.10.301.0014.2087.33903000 Manutenção das Atividades ACS 102 

731 10.01.02.10.301.0014.2087.33903000 Manutenção das Atividades ACS 155 

732 10.01.02.10.301.0014.2087.33903000 Manutenção das Atividades ACS 159 

737 10.01.02.10.301.0014.2087.33903900 Manutenção das Atividades ACS 102 

739 10.01.02.10.301.0014.2087.33903900 Manutenção das Atividades ACS 155 

740 10.01.02.10.301.0014.2087.33903900 Manutenção das Atividades ACS 159 

766 10.01.03.10.302.0015.2091.33903000 Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial 102 

768 10.01.03.10.302.0015.2091.33903000 Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial 159 

772 10.01.03.10.302.0015.2091.33903900 Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial 102 

774 10.01.03.10.302.0015.2091.33903900 Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial 159 

789 10.01.04.10.304.0016.2092.33903000 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Municipal 102 

790 10.01.04.10.304.0016.2092.33903000 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Municipal 155 

791 10.01.04.10.304.0016.2092.33903000 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Municipal 159 

797 10.01.04.10.304.0016.2092.33903900 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Municipal 102 

799 10.01.04.10.304.0016.2092.33903900 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Municipal 155 

800 10.01.04.10.304.0016.2092.33903900 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Municipal 159 

811 10.01.04.10.305.0016.2093.33903000 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica 102 

813 10.01.04.10.305.0016.2093.33903000 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica 155 

814 10.01.04.10.305.0016.2093.33903000 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica 159 

820 10.01.04.10.305.0016.2093.33903900 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica 102 
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822 10.01.04.10.305.0016.2093.33903900 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica 155 

823 10.01.04.10.305.0016.2093.33903900 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica 159 

834 10.01.05.10.303.0018.2094.33903000 Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Municipal 102 

837 10.01.05.10.303.0018.2094.33903000 Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Municipal 155 

841 10.01.05.10.303.0018.2094.33903900 Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Municipal 102 

872 11.01.01.15.122.0002.2098.33903000 Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras 100 

876 11.01.01.15.122.0002.2098.33903900 Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras 100 

913 11.01.03.15.452.0029.2102.33903000 Manutenção Atividade de Limpeza Publica Municipal 100 

915 11.01.03.15.452.0029.2102.33903900 Manutenção Atividade de Limpeza Publica Municipal 100 

950 12.01.01.26.122.0002.2107.33903000 Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Transportes 100 

954 12.01.01.26.122.0002.2107.33903900 Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Transportes 100 

986 13.01.01.20.122.0002.2110.33903000 Manutenção Secretaria de Agropecuária e Abastecimento 100 

989 13.01.01.20.122.0002.2110.33903900 Manutenção Secretaria de Agropecuária e Abastecimento 100 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

5.1. O presente contrato terá sua vigência da data da assinatura até o dia XX de dezembro de 
20XX, podendo ser prorrogado conforme interesse e conveniência da contratante, exclusivamente 
nos casos previstos no art. 57, § 1° da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Pregão Presencial bem como 
das obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratada: 

6.2. Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se de todos os recursos materiais e 
humanos necessários para tanto; 

6.3. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a 
terceiros, por dolo ou culpa, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser 
causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses. 

6.4. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, 
resultantes da execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei 8.666/93, com suas alterações; 

6.5. Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto 
da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga, na forma da legislação vigente;  

6.6. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que 
darão origem ao contrato; 

6.7. A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93. 

6.8. A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos produtos 
fornecidos, bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer produto 
entregue fora das especificações constantes da proposta apresentada; 

6.9. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da entrega dos produtos, 
respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/93 com suas alterações; 

6.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE; 

6.11. Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as 
especificações constantes da proposta e do contrato; 

6.12. Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do 
contrato, qualquer anormalidade verificada; 

6.13. Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 
Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente; 
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6.14. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus 
decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 

6.15. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do 
contrato. 

6.16. Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber 
comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei nº 
8.666/93; 

6.17. Informar na proposta a razão social, CNPJ/CPF, endereço completo, bem como o número 
de sua conta, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos; 

6.18. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das 
atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

6.19. Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, 
por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a 
CONTRATANTE por terceiros; 

6.20. Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus 
ficais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas 
dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais. 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do 
contrato, cabe à contratante: 

a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro 
das normas e condições deste procedimento; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos materiais fornecidos, 
para substituição, caso o produto esteja na garantia; 

e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 

f) Caberá a contratante, no caso da contratada na cumprir os prazos estipulados para entrega dos 
materiais e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas na Lei n° 
8.666/93, Lei n° 10.520/2002 e no Edital. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 

8.1. Não haverá reajuste de preços durante a vigência do contrato, portanto, os valores 
apresentados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato. 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9.1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado o 
descumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais 
implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades: 

9.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade a juízo do 
CONTRATANTE, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente, situação que será 
registrada no SICAF; 
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9.1.1. Multa de 0,0667% (seiscentos e sessenta e sete décimos milésimos por cento) por dia de 
atraso, calculada sobre o valor adjudicado (aplicação do divisor doze sobre o valor total 
adjudicado), limitada a 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido para entrega do objeto; após o 
que será considerado, o atraso, como inexecução contratual; 

9.1.2. Multa de 2% (dois por cento) no caso de inexecução parcial do CONTRATO, calculada 
sobre o valor total adjudicado, com a possibilidade de cumulação com a pena de suspensão 
temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo não 
superior a 2 (dois) anos;  

9.1.3. Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do CONTRATO, calculada sobre 
o valor total da adjudicação, com a possibilidade de cumulação com a pena de declaração de 
inidoneidade, e suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes ou até que seja promovida a devida reabilitação; 

9.1.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de 
contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, na hipótese de 
rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais 
penalidades cabíveis; 

9.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV e § 3º do art. 87 da Lei 
8.666/93. 

9.2. O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõe os artigos 77 e 79 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas respectivas alterações. 

9.3. As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer 
aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se 
for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente. 

9.4. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação 
escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de 
advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da punição. 

9.5. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, 
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei 
10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, 
a sua rescisão com as consequências contratuais e legais. 

10.2. Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com redação atualizada pela Lei 8.883/94. 

10.3. A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da 
Lei 8.666/93). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE 

11.1. A CONTRATADA responderá civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos 
que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou 
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causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o 
CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Fazem parte deste Contrato, o edital do Pregão Presencial Nº. 011/2020 processo nº. 
021/2020 e seus anexos e a proposta da Contratada, como se aqui estivessem transcritos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1. Fica eleito o foro de Rio Pardo de Minas/MG, Estado de Minas Gerais, para dirimir os 
conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por 
meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja. 

13.1.1. Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE. 
 
E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 02 (Duas) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos. 

 
Montezuma/MG XX de XXXXX de 20XX. 

 
 
 

Fabiano Costa Soares 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 
 

 
CONTRATADA 

 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
1._____________________________________ 
CPF 
 
 
2._____________________________________ 
CPF 


