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Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
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EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.°: 190/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N.°: 65/2022

REGISTRO DE PREÇO – MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO:  REGISTRO  DE  PREÇO  PARA  FUTURA  E  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE

MATERIAIS GRÁFICOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

MODO DE DISPUTA: ABERTO

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/01/2023 ÀS 8:15 hs

INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: 12/01/2023 ÀS 8:30 hs

FORMALIZAÇÃO  DE  PEDIDOS  DE  ESCLARECIMENTOS:  Os  pedidos  poderão  ser

formulados de acordo com o tem “V” deste edital.

Site para consultas: www.santanadavargem.mg.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br

Contato: licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

CARTILHA  DO  FORNECEDOR:  Deverá  ser  de  conhecimento  de  todos  os  licitantes.

Podendo  ser  impressa  por  meio  do  site  www.licitacoes-e.com.br através  do  menu  de

“AJUDA”  /  “CARTILHA  PARA  FORNECEDORES”,  para  que  não  ocorram  dúvidas  de

procedimento durante a sessão. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília

I- PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM/MG, pessoa jurídica de direito público,

inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 18.245.183/0001-70, por intermédio do Prefeito Municipal, Sr.

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO, no uso das atribuições, as Pregoeira Cristiane de Jesus Silva, e

da equipe de apoio designados pela portaria 104 de 16 de agosto de 2022,torna público

para conhecimento dos interessados que,  no dia  12/01/2023às 8h 30min será realizada

licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, por meio de utilização de recursos da

tecnologia  da  informação  –  INTERNET,  do  tipo  MENOR  PREÇO  POR  ITEM a  fimde

selecionar  proposta  objetivando  o  registro  de  preços  para  FUTURA  E  EVENTUAL

AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  GRÁFICOS  PARA  AS  DIVERSAS  SECRETARIAS

MUNICIPAIS,  nos  termos  do  Decreto  Municipal  30/2017,  Decreto  34/2021,Lei  Municipal

1.554/2021 e das leis federais 8.666/93, 10.520/00 e Lei Complementar 123/06, observadas
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ainda  as  determinações  do  Decreto  Federal  n.°  10.024/19,  e  das  Leis  Federais  n.°

12.846/2013, 13.709/2018 e demais legislações aplicáveis. 

II – DO OBJETO

O  objeto  deste  Pregão  é  o  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURA  E  EVENTUAL

AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  GRÁFICOS  PARA  AS  DIVERSAS  SECRETARIAS

MUNICIPAIS, conforme as especificações contidas no Anexo I deste edital.

III- DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES

3.1-O  pregão  eletrônico  será  realizado  em  sessão  pública,  por  meio  da  INTERNET,

mediante condição de segurança – criptografia e autenticação em todas as suas fases;

3.2-Os  trabalhos  serão  conduzidos  por  servidor  do  Município  denominado  pregoeiro,

mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo

“Licitações” constante do site www.licitacoes-e.com.br .

IV- DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4.1-  As  despesas  decorrentes  do  presente  procedimento  serão  acobertadas  pelas

seguintes dotações orçamentárias:

Ficha  65 –  02.031.04.122.0402.2005.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

ADMINISTRAÇÃO

Ficha 119 – 02.051.04.122.0402.2010.3.3.90.30.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ficha  180 –  02.061.12.361.1202.2018.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

EDUCAÇÃO

Ficha 283 – 02.071.10.301.1003.2031.3.3.90.30.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha 394 – 02.081.08.244.0801.2043.3.3.90.30.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO

SOCIAL

Ficha  503 –  02.100.13.392.1501.2193.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Ficha  528  –  02.100.27.812.2702.2196.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Ficha  543 –  02.100.13.695.1504.2197.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Ficha  569  –  02.300.04.122.0402.2202.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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Ficha  582 –  02.300.18.542.0402.2203.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

AGROPECUÁRIA. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ficha  595 –  02.300.04.122.0402.2204.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

V- DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

5.1-Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao  processo  licitatório  deverão  ser

apresentados até  o  3°  (terceiro)  dia útil  anterior  à data fixada para abertura da sessão

pública,  via  INTERNET,  para  o  e-mail  licitacao@santanadavargem.mg.gov.br ou  ser

entregue diretamente no Setor de Protocolo Central, no Paço Municipal, localizado à Praça

Padre João Maciel  Neiva,  n.°  15,  Centro,  Santana da Vargem/MG, CEP 37.195-000,  no

horário de 07h às 16h.

5.2-As respostas serão disponibilizadas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, no link

correspondente a este edital e no site da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG

www.santanadavargem.mg.gov.br e poderão ser acessados por todos os licitantes. 

VI- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

6.1-Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao edital deste pregão até o 3° (terceiro) dia útil

anterior à data fixada para abertura da sessão pública;

6.2-As razões de impugnação ao edital, poderão ser enviadas via INTERNET, para o e-mail

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br,  ou  serem  entregues  diretamente  no  Setor  de

Protocolo Central, no Paço Municipal, localizado à Praça Padre João Maciel Neiva, n.° 15,

Centro, Santana da Vargem/MG, CEP 37.195-000, no horário de 07h às 16h;

6.3-Não serão acolhidas impugnações apresentadas fora do prazo legal;

6.4-As  respostas  serão  disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br e  no  link

correspondente a este edital no site da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG e

www.santanadavargem.mg.gov.br e poderão ser acessados por todos os licitantes. 

VII- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1-Poderão  participar  deste  procedimento  os  interessados  que  atenderem  a  todas  as

exigências contidas neste edital e seus anexos;

7.2-Estarão impedidos de participar de qualquer fase d procedimento os interessados que se

enquadrem em quaisquer das situações a seguir;

7.2.1-Estejam constituídos sob a forma de consórcio;

7.2.2-Estejam  cumprindo  a  penalidade  a  penalidade  de  suspensão  temporária  

imposta pelo Município, nos termos do inciso III, do Art. 87 da Lei n.° 8.666/93;
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7.2.3-Tenham sido declarados inidôneos, nos termos do inciso IV, do Art. 87 da Lei 

n.° 8.666/93;

7.2.4-Estejam sob falência, dissolução ou liquidação;

7.2.5-Estejam  em  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  salvo  as  empresas  que  

comprovarem que o plano de recuperação foi homologado pelo juízo competente; 

7.2.6-Demais hipóteses proibidas pela legislação vigente;

7.3-A observância das vedações do subitem 7.2 é de inteira responsabilidade do LICITANTE

que, em caso de descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis;

7.4-Poderá ser constatado eventual descumprimento das vedações elencadas no subitem

7.2,  mediante  consulta  aos  meios  legais  disponíveis  no  CADASTRO  NACIONAL  DAS

EMPRESAS  INIDÔNEAS  E  SUSPENSAS  –  CEIS,  no  endereço  eletrônico

https://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis  .  

VIII- DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL

8.1-Os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e

senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A sediada

no país;

8.2-A  chave  de  identificação  e  a  senha  poderão  ser  utilizadas  em  qualquer  pregão

eletrônico,  salvo  quando  canceladas  por  solicitação  do  credenciado  ou  por  iniciativa

devidamente justificada no Banco do Brasil S/A;

8.3-É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em

qualquer  transação efetuada,  não cabendo ao Banco do Brasil  S/A ou ao Município de

Santana  da  Vargem  a  responsabilidade  por  eventuais  danos  decorrentes  de  seu  uso

indevido, ainda que por terceiros;

8.4-O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade do licitante ou

de seu representante legal pelos atos praticados e na presunção de capacidade técnica e

habilitatória para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

IX- DO ACESSO E PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

9.1-O acesso deve ser feito na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br,opção “Acesso

Identificado”;

9.2-A  participação  no  pregão  eletrônico  se  dará  por  meio  da  digitação  da  chave  de

identificação e da senha pessoal do representante e da subsequente inserção da proposta

de preços e dos documentos de habilitação exigidos no edital até a data e horário limite

estabelecidos para a abertura das propostas;

9.3-O acesso  à sala  de disputa  deve ser  feito  na  página inicial  do site  www.licitacoes-

e.com.br, “Sala de Disputa”;
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9.4-Caberá ao licitante  acompanhar  as  operações  no  sistema eletrônico  durante  todo  o

processo do pregão, desde a publicação até a homologação, ficando responsável pelo ônus

decorrente  da  perda  de  negócios  diante  de  sua  desconexão  ou  da  inobservância  de

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pela pregoeira, bem como da perda do direito

de exercer o benefício previsto na Lei Complementar n° 123/06;

9.4.1-Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a pregoeira no decorrer 

da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes,

os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;

9.4.2-Havendo a desconexão da pregoeira por prazo superior a 10(dez) minutos, a 

sessão será suspensa e reiniciada somente após decorridas no mínimo 24 (vinte e 

quatro) horas da comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 

para divulgação;

9.5-A inserção da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências

previstas neste edital;

9.6-O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,

inclusive  os  atos  praticados  diretamente  ou  por  seu  representante,  excluída  a

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por

eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

9.7-O licitante deverá adotar como referência para sua proposta as informações constantes

no presente edital e seus anexos.

9.8-Quando do lançamento da proposta eletrônica, por meio do SISTEMA ELETRÔNICO, o

licitante deverá lançar o valor global do lote em moeda corrente nacional, com duas casas

decimais;

9.8.1-No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 

objeto do presente pregão;

9.8.2-É vedada a identificação do licitante quando do preenchimento da PROPOSTA 

ELETRÔNICA, sob pena de desclassificação imediata;

9.9-É  vedada  a  participação  de  um  mesmo  procurador  como  represante  de  licitantes

diferentes em um mesmo lote;

9.10-Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta eletrônica anteriormente inserida

no sistema, até o horário limite para acolhimento das propostas;

9.11-O licitante poderá concorrer apenas no lote que for de sua conveniência, desde que em

sua totalidade.
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X- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL E DOS DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO

10.1-Os  licitantes  encaminharão,  exclusivamente  por  meio  eletrônico  proposta  inicial  e

documentos de habilitação,  até a data  e horário  estabelecidos para abertura da sessão

pública;

10.1.1-A proposta inicial a ser inserida deverá conter apenas o valor global do(s)  

lote(s),conforme Anexo II. O valor unitário do item que compõe o lote será exigido 

apenas na proposta ajustada, adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada;

10.1.2-Os documentos de habilitação exigidos neste edital deverão ser anexados em 

local próprio disponibilizado pelo sistema licitações-e, SENDO VEDADA, SOB PENA 

DE INABILITAÇÃO,  sua  substituição  por  link  que  permita  acesso  aos  referidos  

documentos;

10.1.3-O licitante poderá replicar os documentos lançados em um lote para todos os 

demais lotes em que tenha interesse em participar;

10.1.3.1-Caso a documentação não seja anexada no lote ou não esteja disponível  

no sistema para verificação no ato do julgamento, o licitante será inabilitado;

10.2-Os beneficiários da Lei Complementar 123/06 deverão inserir toda a documentação de

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos

do art. 43, §1° da Lei Complementar n.° 123/06;

10.3-Para  efeito  do  julgamento  da  habilitação,  os  documentos  inseridos  pelo  licitante

deverão  comprovar  a  sua  regularidade  na  data  da  abertura  das  propostas,  salvo  na

ocorrência do previsto no §1° do art. 43da Lei Complementar n.° 123/06;

10.4-Os  licitantes  poderão  retirar  ou  substituir  a  proposta  inicial  e  os  documentos  de

habilitação anteriormente inseridos no sistema, até o horário limite para acolhimento das

propostas;

XI- DA CONDUÇÃO DO CERTAME

11.1-O  certame  será  conduzido  pela  pregoeira,  que  terá,  em  especial,  as  seguintes

atribuições:

11.1.1-Coordenar o procedimento licitatório;

11.1.2-Receber,  examinar  e  decidir  as  impugnações  e  os  pedidos  de  

esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

11.1.3-Abrir e conduzir a sessão pública na INTERNET;

11.1.4-Julgar a proposta e a habilitação do arrematante;
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11.1.5-Sanear erros ou falhas que não alterem a substância  das propostas,  dos  

documentos de habilitação e sua validade jurídica;

11.1.6-Receber,  examinar  e  decidir  recurso,  encaminhando-o  à  autoridade  

competente quando mantiver sua decisão;

11.1.7-Declarar o vencedor do certame;

11.1.8-Adjudicar o objeto, exceto quando, havendo recurso, mantiver a sua decisão, 

hipótese em que a adjudicação será feita por autoridade superior;

11.1.9-Encaminhar  o processo devidamente instruído à  autoridade superior  para  

homologação;

11.1.10-Conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

11.2-A pregoeira, no exercício de suas funções, poderá valer-se de pareceres técnicos e/ou

jurídicos  exarados  por  servidor/comissão  devidamente  constituídos,  para  embasar  sua

decisão quando do julgamento das fases de habilitação e proposta;

11.3-Todas as ações da pregoeira serão formalizadas via Sistema Eletrônico.

XII- DOS PROCEDIMENTOS

12.1-A sessão pública  do pregão eletrônico terá início  a partir  do horário previsto neste

edital, com a abertura das propostas de preços recebidas, passando a pregoeira a avaliar a

aceitabilidade das mesmas ou desclassificá-las no caso de não atenderem às exigências

editalícias;

12.1.1-A critério da pregoeira a disputa dos lotes poderá ocorrer de forma simultânea;

12.2-Aberta a etapa competitiva,  os licitantes deverão estar conectados ao sistema para

participar  da  sessão  de  lances.  A  cada  lance  ofertado,  o  licitante  será  imediatamente

informado de seu recebimento e dos respectivos registros de horário e valor;

12.3-O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema;

12.4-Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar;

12.5-Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do

valor  do menor  lance  registrado por  participante,  vedada a identificação do  detentor  do

lance;

12.6-A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração inicial  de  10 minutos.

Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances e

transcorrido  o  período  de  tempo,  aleatoriamente  determinado,  de  até  dez  minutos,  a

recepção de lances será automaticamente encerrada;

12.7-Após o término dos prazos estabelecidos no subitem anterior, o sistema ordenará os
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lances segundo a ordem crescente de valores;

12.8-Ocorrendo a situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/06, após a

disputa de cada lote, o Sistema Eletrônico possibilitará, automaticamente, a condução pela

pregoeira dos procedimentos para obtenção dos benefícios previstos;

12.8.1-Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas eletrônicas 

apresentadas pelos beneficiários da Lei Complementar 123/06 sejam iguais ou até 

5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, que não tiver sido 

apresentada por empresa beneficiária;

12.9-Nas hipóteses de desclassificação ou inabilitação do então arrematante, a pregoeira

verificará  a  ocorrência  de  nova  situação  de  empate,  assegurando  a  preferência  de

contratação  apara  os  beneficiários  da  Lei  Complementar  nº  123/2006,  procedendo  da

seguinte forma:

12.9.1-Convocação  para  realização  de  sessão  pública,  eletrônica,  via  ‘chat’  de  

mensagens com antecedência mínima de 06 (seis) horas, onde será concedido ao 

beneficiário  mais  bem  classificado,  oportunidade  de  exercer  o  seu  direito  de  

preferência, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, apresentando proposta de preço 

inferior à atual, ofertada por empresa que não esteja enquadrada como beneficiária. 

Tal proposta deverá ser apresentada no prazo e limites estabelecidos pela pregoeira,

diretamente no ‘chat’ de mensagem do sistema eletrônico;

12.9.2-A apresentação  de  proposta  após  o  prazo  estipulado  na  sessão  pública  

implicará na decadência do direito conferido pela Lei Complementar nº 123/2006,  

sendo convocadas a ordem de classificação das propostas,  para o  exercício do  

mesmo direito, observado o procedimento previsto na alínea anterior;

12.10- Encerrada a etapa de lances, bem como todos os procedimentos relativos à situação

de empate prevista nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/06, a pregoeira deverá encaminhar,

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço,

para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das

previstas neste Edital.

12.10.1-A  negociação  será  realizada  por  meio  do  sistema,  podendo  ser

acompanhada pelos demais licitantes

12.11-A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,

envie a proposta ajustada adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,

acompanhada,  se  for  o  caso,  dos  documentos  complementares,  quando  necessários  à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

12.12-Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em
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primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao

estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do

edital.

12.12.1-A pregoeira poderá solicitar a demonstração da exequibilidade da proposta 

após o término da fase competitiva.

12.13-Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender

às  exigências  habilitatórias,  a pregoeira  examinará a  proposta  ou  o  lance subseqüente,

verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, e assim sucessivamente, até a

apuração de uma proposta ou lance que atenda ao presente edital, observado o disposto no

subitem 12.9.

12.14-Após a etapa de envio de lances, bem como a cada desclassificação ou inabilitação,

haverá  a  aplicação  dos  critérios  de  desempate  previstos  nos  arts.  44  e  45  da  Lei

Complementar nº 123/2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art 3º

da Lei nº 8.666/93, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.

12.15-Caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva, serão aplicados os

critérios de desempate nos termos do subitem 12.18.

12.16-Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema

eletrônico dentre as propostas empatadas.

12.17-Após a  declaração  do  vencedor  e  havendo alguma restrição  na  comprovação da

regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado aos beneficiários da Lei Complementar nº

123/06  o  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da

Administração, para regularização da mesma.

12.17.1-A prorrogação do prazo para a regularização fiscal  e trabalhista prevista  

dependerá de requerimento pelo interessado, devidamente fundamentado, dirigido a 

pregoeira.

12.17.2-O requerimento deverá ser apresentado, via sistema eletrônico, dentro do  

prazo  inicial  de  5  (cinco)  dias  úteis  concedidos  para  a  regularização  fiscal  e  

trabalhista.

12.17.3-A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará  

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nas Leis  

Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes.

XIII- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA

13.1-Após a convocação ela pregoeira,o arrematante deverá apresentar Proposta Ajustada

conforme modelo constante no Anexo II;
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13.2-A proposta de preços ajustada deverá conter:

13.2.1-Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante;

13.2.2-Modalidade e número da licitação;

13.2.3-Especificação  do  objeto  licitado,  conforme  este  edital  e  anexos,  sendo  

obrigatório constar a marca;

13.2.3.1-No caso em que a marca possuir mais de um modelo, o licitante deverá  

informá-lo;

13.2.4-Valor  global  do lote discriminado o valor  unitário e o  total  do item que o  

compõe;

13.2.4.1-O valor global dos lotes deve ser apresentado em moeda corrente nacional, 

em algarismo e por extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais;

13.2.4.2.1-Quando a divisão do valor global pela quantidade licitada resultar em valor

com mais de 2 (duas) casas decimais, o valor unitário deverá ser adequado ao limite 

de duas casas decimais. O valor global de cada lote obtido após a adequação deverá

ser igual ou inferior ao valor arrematado.

13.2.5-Declaração  de  validade  da  proposta  de  60  (sessenta)  dias,  contados  da  

assinatura;

13.3-Juntamente  com  a  proposta  de  preços  ajustada  a  empresa  arrematante  deverá

apresentar:

13.3.1-Declaração de BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR 123/06, conforme 

modelo ANEXO IV, no caso de beneficiário;

13.3.2-Declaração  de  elaboração  independente  de  proposta,  conforme  modelo  

ANEXO V;

13.4-Só será aceito um preço e uma marca para cada produto.

13.5-Para  fins  de  verificação  da  adequabilidade  do  produto  em  face  das  exigências

editalícias, poderão ser solicitadas amostras, de acordo com o especificado no TERMO DE

REFERÊNCIA.

XIV- DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

14.1-Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a

proposta  inicial,  exclusivamente  por  meio  do  sistema  eletrônico,  até  a  data  e  horário

marcados para a abertura da sessão pública.

14.1.1-Os documentos de habilitação exigidos nesse edital deverão ser anexados em

local próprio disponibilizado pelo sistema licitações-e, SENDO VEDADA, SOB PENA 

DE INABILITAÇÃO,  sua  substituição  por  link  que  permita  acesso  aos  referidos  

documentos.
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14.1.2-O licitante poderá replicar os documentos lançados em um lote para todos os 

demais lotes em que tenha interesse em participar.

14.1.2.1-Caso a documentação não seja anexada no lote ou não esteja disponível no

sistema para verificação no ato do julgamento, o licitante será inabilitado.

14.2-Para habilitação dos licitantes será exigida a documentação relacionada abaixo:

14.2.1-HABILITAÇÃO JURÍDICA:

14.2.1.1-Registro comercial, no caso de empresa individual;

14.2.1.2-Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor  devidamente  

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

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

14.2.1.3-Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício;

14.2.1.4-Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  

estrangeira  em  funcionamento  no  país,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para  

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

14.3-Observação: Para todos os efeitos,  considera-se como ato constitutivo,  estatuto  ou

contrato  social  em  vigor,  o  documento  de  constituição  da  empresa,  acompanhado  da

última(s)  última(s)  alteração(ões)  referente(s)  à  natureza  da  atividade  comercial  e  à

administração da empresa, ou a última alteração consolidada;

14.4-Para  fins  de  comprovação  da  REGULARIDADE  FISCAL  E  TRABALHISTA será

exigida a documentação relacionada abaixo:

14.4.1-Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ);

14.4.2-Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se  

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade

e compatível com o objeto contratual;

14.4.3-Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e  

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

14.4.4-Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei.

14.4.5-Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de certidão, nos termos do Título VII-A da consolidação das

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
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14.4.6-Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas 

situações  previstas  no  inciso  XXXIII  do  art.  7º  da  Constituição  da  República,  

conforme modelo do ANEXO III.

14.5-Para fins de comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será exigido:

14.5.1-Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público  ou  privado,  comprovando  que  o  licitante  fornece  ou  forneceu  bens  de  

natureza compatível com o objeto do lote arrematado.

14.6-Para  fins  de  comprovação  da  QUALIFICAÇÃO  ECONÔMICO-FINANCEIRA será

exigida a documentação relacionada abaixo:

14.6.1-Balanço patrimonial, nos temos do parágrafo 31, I da Lei Federal 8.666/93.

14.6.2-Certidão negativa de falência e recuperação expedida pelo distribuidor da  

sede da pessoa jurídica emitida a no máximo 90 (noventa) dias.

14.6.3-Caso  a  licitante  se  encontre  em  processo  de  recuperação  judicial  ou  

extrajudicial,  deverão  ser  cumpridos,  por  meio  da  documentação  apropriada  de  

Habilitação, os seguintes requisitos, cumulativamente:

14.6.3.1-Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constantes no  

edital;

14.6.3.2-Sentença  homologatória  do  plano  de  recuperação  judicial,  ou  certidão  

judicial informando que a empresa se encontra apta para participar de licitação.

14.7-O licitante  obriga-se a  declarar  a  superveniência  de fato  impeditivo  da habilitação,

quando houver, sujeitando-se às penalidades cabíveis.

14.8-Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados para habilitação deverão estar

em nome do licitante, devendo ser observado:

14.8.1-Se o licitante for matriz,  todos os documentos deverão estar em nome da  

mesma;

14.8.2-Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto  aqueles  que,  comprovadamente,  pela  própria  natureza,  forem  emitidos  

somente em nome da matriz;

14.8.3-Para efeito de qualificação técnica serão admitidos atestados de capacidade 

técnica emitidos em nome da matriz e/ou filial;

14.9-Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de validade deverão

possuir data de emissão de até no máximo 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência

a data de abertura da proposta;
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14.9.1-Não  se  enquadram  no  subitem  14.8  os  documentos  que,  pela  própria  

natureza,  não apresentam prazo de validade,  inclusive quanto aos atestados de  

capacidade técnica;

14.10-Os  beneficiários  da  Lei  Complementar  nº  123/06  deverão  apresentar  toda  a

documentação de habilitação referente à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista,

como condição para ter o objeto adjudicado a seu favor;

14.11-Para  efeito  do  julgamento  da  habilitação,  os  documentos  inseridos  pelo  licitante

deverão  comprovar  a  sua  regularidade  na  data  da  abertura  das  propostas,  salvo  na

ocorrência do previsto no §1 do art. 43 da LC 123/06;

XV- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

15.1-O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, AFERIDO PELO

VALOR POR ITEM, observadas as exigências deste edital e seus anexos;

15.1.1-Para efeito de julgamento das propostas apresentadas, será considerada a  

pesquisa de preços mais próxima realizada anteriormente à data da abertura das  

propostas eletrônicas.

XVI- DOS RECURSOS

16.1-Declarado vencedor ou restando o lote fracassado, o licitante, inclusive aquele que foi

desclassificado antes da sessão de lances poderá manifestar motivadamente a intenção de

recorrer.  Esta  manifestação deverá ser  realizada via sistema eletrônico,  nas 24  (vinte  e

quatro)  horas  imediatamente  posteriores  ao  ato  da declaração  de  vencedor  ou  no  lote

fracassado.

16.1.1-A manifestação a que se refere o subitem anterior deverá ser motivada e  

efetivada através do botão virtual “intenção de recurso” do sistema eletrônico;

16.2-Não serão acolhidos os recursos apresentados fora do prazo legal, nem os recursos

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para

representar o licitante;

16.3-Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso,

contados do término  do prazo para manifestação  motivada da intenção  de recorrer.  Os

demais licitantes ficarão automaticamente intimados para apresentar contrarrazões em igual

número de dias, que começarão a ser contados do término do prazo do  recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos autos;

16.4-A ausência  de manifestação da intenção  de  recorrer,  a ausência  da motivação da

intenção ou a não apresentação das razões de recurso importará na decadência do direito,

ficando a pregoeira autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor;
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16.5-O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

16.6-As razões do recurso e as contrarrazões poderão ser enviadas via INTERNET, para o

e-mail licitacao@santanadavargem.mg.gov.br      ou ser entregues no setor de protocolo Geral

localizado na Praça Padre João Maciel Neiva 15, no Centro de Santana da Vargem/MG CEP

37.195-000 das 7h às 16h.

16.7-As respostas serão disponibilizadas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br     

XVII- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS

17.1-O prazo para assinatura da ATA é de até cinco dias, contados da data da convocação,

sob pena de o adjudicatário decair do direito de fazê-lo e incorrer em multa de até 5% do

preço total do contrato;

17.2-A convocação  para assinatura  da  Ata  será enviada  para o  e-mail  apresentado  na

proposta escrita;

17.3-Decorrido o prazo de assinatura da Ata sem manifestação do adjudicatário, é facultado

ao Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo,

em igual  prazo e  nas  mesmas condições  propostas  pela  primeira  classificada,  inclusive

quanto aos preços, devidamente atualizados, se for o caso, ou revogar a licitação;

17.4-A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em

igualdade de condições;

17.5-A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer

órgão  ou  entidade  da  Administração  que  não  tenha  participado  do  certame  licitatório,

mediante  prévia  consulta  ao  órgão  gerenciador,  desde  que devidamente comprovada  a

vantagem;

17.6-É  admitida  a  prorrogação  da  vigência  da  Ata,  quando  a  proposta  continuar  se

mostrando mais vantajosa;

17.7-O prazo de validade da Ata de Registro de Preço é de 12 meses, a contar da data de

homologação do processo licitatório.

XVIII – DO REAJUSTE DE PREÇOS

18.1-Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência da proposta – 60

(sessenta) dias;

18.2-Os preços registrados poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas

no art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993.  
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18.3-O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo das aquisições ou bens registrados,

cabendo a Administração promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

18.3.1-A margem  de  lucro  deverá  ser  a  mesma durante  a  vigência  da  Ata  de  

Registro de Preços.

18.4-Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior

ao preço praticado no mercado a Administração deverá:

18.4.1-convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado;

18.4.2-frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

18.4.3-convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

18.5- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,

mediante  requerimento  devidamente  comprovado,  não  puder  cumprir  o  compromisso,  a

Administração poderá:

18.5.1-liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando  a  veracidade  dos  motivos  e  comprovantes  apresentados,  e  se  a  

comunicação ocorrer antes do pedido de aquisição; e

18.5.2-convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

18.6- Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder à revogação da

Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação

mais vantajosa.

18.7- O reajuste de preços somete incidirá a partir do deferimento emitido pelo órgão/agente

competente.

XIX – DA EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO

19.1-Os produtos serão recebidos provisoriamente para efeito de posterior verificação da

conformidade do material com a especificação, nos termos do Art. 73, inciso II, alínea “a”, da

Lei n.° 8.666/93;

19.2-Os  produtos  serão  recebidos  definitivamente  após  a  verificação  da  qualidade  e

quantidade do material e consequente aceitação, nos termos do Art. 73, inciso II, alínea “b”

da Lei n.° 8.666/93;

19.3-Os produtos deverão ser entregues no setor do almoxarifado central, localizado na Rua

Gabriel José dos Reis, n.° 560 – centro, no horário de 07h às 16h, em dias úteis, ou em

qualquer  outro  endereço  indicado  pela  administração  municipal  na  solicitação  de

fornecimento;
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19.4-Os produtos deverão ser entregues intactos, sem amassados, danificados, ou qualquer

outro defeito que possa comprometer a qualidade dos mesmos; 

19.5-Os produtos deverão obedecer aos critérios mínimos exigidos na descrição;

19.6-Os  produtos  poderão  ser  devolvidos,  sem  qualquer  ônus  ao  município,  caso  as

exigências não sejam atendidas;

19.7-Os materiais gráficos, objeto desta Licitação, não serão aceitos dobrados, pois a dobra

marca a impressão e compromete a qualidade do produto;

19.8-Os  itens,  como  por  exemplo,  faixas,  banners  e  cartazes,  deverão  ser  entregues

enrolados, de modo que não danifique sua impressão.

19.9-A empresa fornecedora será obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante

a vigência do contrato ou da ata;

19.10-O fornecimento  deverá  ser  iniciado  no  máximo  em  05  (cinco)  dias  úteis  após  a

assinatura da Ata de Registro de Preços ou a emissão da ordem de compras e serviços;

19.11-O Fornecimento dos Itens será parcelado,  de acordo com as necessidades dessa

administração, após solicitação do setor de compras; 

19.12-A Administração  Pública  reserva  para  si  o  direito  de  recusar  o  fornecimento  dos

produtos que estejam em desacordo com o contrato ou ata de registro de preço, ou que não

estejam de acordo com o presente  termo, devendo estes serem refeitos à expensas da

contratada  no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias,  sem  que  isto  lhe  agregue  direito  de

recebimento de adicionais;

19.13-Não  será  admitida  a  subcontratação  total  ou  parcial  do  fornecimento  do  objeto,

sujeitando-se ao artigo 78, inciso VI, da Lei n.° 8.666/93;

19.14-A  empresa  contratada  deverá  proceder  com  a  devida  confecção  dos  materiais

gráficos,  objeto  desta  licitação,  em  conformidade  com  as  artes  enviadas  por  essa

administração e suas secretarias vinculadas;

19.15-A contratada deverá oferecer garantia de troca dos produtos, em caso de divergência

ou defeito de fabricação;

19.16-Todas  as  despesas  com  frete  e  demais  outras  existentes  correrão  por  conta  da

empresa contratada.

XX – DAS SANÇÕES

20.1-A aplicação de penalidade à licitante reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II

do Capítulo IV das Leis n.° 8.666/93 e pelo Art. 7° da Lei n.° 10.520/02;

20.2-Em conformidade com o Art. 86 da Lei n.° 8.666/93, o atraso injustificado na execução

do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, que, no caso em apreço será de 0,5%

(meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor contratado;
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20.3-A referida multa de mora poderá ser descontada dos créditos que a contratada possuir

com o município, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com

as multas previstas abaixo;

20.4-Em conformidade com o Art. 87 da Lei n.° 8.666/93, em caso de inexecução total ou

parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado

as seguintes sanções:

a) advertência, por escrito;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação efetuada,  

pela inexecução das obrigações constantes deste instrumento;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja  

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

20.5-De acordo  com o  Art.  7°  da  Lei  10.520/02  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° desta Lei, pelo prazo

de até 5 (cinco)  anos,  sem prejuízo das multas previstas em edital  e no contrato e nas

demais cominações legais;

20.6-As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da Administração Pública

direta e indireta pela contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em

conta específica em favor da contratante, ou cobrados judicialmente;

20.7-Se a contratada não tiver valores a receber do município terá o prazo de 05 (cinco) dias

úteis,  após  a  notificação  oficial,  para  recolhimento  da  multa  na  forma  estabelecida  no

subitem anterior;

20.8- A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste termo, no edital, no contrato

administrativo  ou  outro  instrumento  administrativo  será  precedida  de  processo

administrativo,  garantindo-se  no  mesmo  à  contratada  o  direito  da  ampla  defesa  e  do

contraditório.

XXI – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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21.1-O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze)  dias,  contados a

partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em

banco,  agência e conta  corrente  indicados pelo  contratado  (preferencialmente Banco  do

Brasil). 

21.2-Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato;

21.3-Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal  ou  dos  documentos  pertinentes  à

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,

obrigação  financeira  pendente,  decorrente  de  penalidade  imposta  ou  inadimplência,  o

pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta

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

situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

21.4-Será  considerada  a  data  do  pagamento  o  dia  em que  constar  como  emitida  a  ordem

bancária para pagamento;

21.5-A  contratada  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei

Complementar  n.°  123,  de  2006,  não  sofrerá  a  retenção  tributária  quanto  aos  impostos  e

contribuições  abrangidos  por  aquele  regime.  No entanto,  o pagamento ficará  condicionado  à

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

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

XXII – DA EXECUÇÃO E ENTREGA DO FORNECIMENTO

22.1-Os produtos serão recebidos provisoriamente para efeito de posterior verificação da

conformidade do material com a especificação, nos termos do Art. 73, inciso II, alínea “a” da

Lei n.° 8.666/93;

22.2-Os  produtos  serão  recebidos  definitivamente  após  a  verificação  da  qualidade  e

quantidade do material e consequente aceitação, nos termos do Art. 73, inciso II, alínea “b”

da Lei n.° 8.666/93;

22.3-Os produtos deverão ser entregues no setor do almoxarifado central, localizado na Rua

Gabriel José dos Reis, n.° 560 – centro, no horário de 07h às 16h, em dias úteis, ou em

qualquer  outro  endereço  indicado  pela  administração  municipal  na  solicitação  de

fornecimento;

22.4-Os produtos deverão ser entregues intactos, sem amassados, danificados, ou qualquer

outro defeito que possa comprometer a qualidade dos mesmos, respeitando as embalagens

primárias e secundárias; 

22.5-Os produtos deverão obedecer aos critérios mínimos exigidos na descrição;

22.6-Os  produtos  poderão  ser  devolvidos,  sem  qualquer  ônus  ao  município,  caso  as
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exigências não sejam atendidas;

22.7-A empresa fornecedora será obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante

a vigência do contrato ou da ata;

22.8-O fornecimento deverá ser iniciado no máximo em 10 (dez) dias úteis após a assinatura

da Ata de Registro de Preços ou a emissão da ordem de compras e serviços;

22.9-O Fornecimento  dos  Itens  será  parcelado,  de  acordo  com as  necessidades  dessa

administração, após solicitação do setor de compras; 

22.10-A Administração  Pública  reserva  para  si  o  direito  de recusar  o  fornecimento dos

produtos que estejam em desacordo com o contrato ou ata de registro de preço, ou que não

estejam de acordo com o presente termo, devendo estes serem refeitos à expensas da

contratada  no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias,  sem  que  isto  lhe  agregue  direito  de

recebimento de adicionais;

22.11-Não  será  admitida  a  subcontratação  total  ou  parcial  do  fornecimento  do  objeto,

sujeitando-se ao artigo 78, inciso VI, da Lei n.° 8.666/93;

22.12-As marcas apresentadas na proposta não poderão ser substituídas por outra no ato

da entrega da mercadoria, a não ser por outra marca que melhor atenda as especificações

do objeto contidas neste termo;

22.13-Os materiais permanentes de informática a serem adquiridos, deverão possuir prazo

de garantia mínimo de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo; 

22.14-Os materiais  permanentes  de informática deverão estar  em plena  validade e não

poderão possuir data de fabricação defasada, que comprometa sua plena utilização.

XXIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

23.1- São obrigações da CONTRATADA:

23.1.1-Concluído  todo  o  Processo  Licitatório,  a  licitante  vencedora  deverá  

comparecer em até 05 (cinco) dias úteis para assinar a Ata de Registro de Preços, 

sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas  

neste certame;

23.1.2-A contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes neste termo de 

referência, em edital e em sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os 

riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

23.1.3-A contratada deverá efetuar a entrega dos produtos ora licitados em perfeitas 

condições,  conforme  especificações,  prazo  e  local  constantes  neste  termo,  

acompanhados da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes 

a marca, fabricante, data de fabricação, data de validade e prazo de garantia;
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23.1.4-Substituir, reparar ou corrigir, no todo ou em parte, no prazo máximo de 05 

(cinco)  dias,  o  produto/material  que  for  rejeitado  pela  unidade  solicitante,  por  

irregularidade e/ou inconformidade dos produtos com as especificações constantes 

neste termo de referência, bem como às informações pertinentes que nele deveria  

constar, sendo a responsabilidade pela troca exclusiva do fornecedor, inclusive com 

todos os custos advindos desta;

23.1.5-Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecedem a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo

previsto, com a devida comprovação; 

23.1.6-Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as  

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação;

23.1.7-A  contratada  deverá  responsabilizar-se  única  e  exclusivamente  pelos  

encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  do  objeto  

licitatório a ser contratado;

23.1.8-A contratada deverá responsabilizar-se pelo pagamento de todas as licenças, 

taxas e emolumentos necessários à fiel  execução do contrato,  eventuais  multas  

impostas  pelas  autoridades  constituídas,  além  de  todas  as  obrigações  sociais,  

previdenciárias  e  tributárias,  bem  como  por  quaisquer  encargos  trabalhistas  

decorrentes do exercício profissional de seus funcionários, despesas com pessoal,  

de  acordo  com  as  exigências  legais,  inclusive  o  fornecimento  de  transporte,  

hospedagem e alimentação e outras que se fizerem necessárias à plena e perfeita 

execução  do  fornecimento  ou  da  prestação  de  serviços  durante  a  vigência  do  

contrato. Quando da realização dos serviços “in loco”, todas as despesas correrão 

por conta da CONTRATADA;

23.1.9-A contratada  deverá responsabilizar-se por  quaisquer  despesas,  inclusive  

possíveis  perdas  e  danos  decorrentes  da  demora  na  execução,  caso  haja  

necessidade de modificação ou adequação dos serviços devido à impossibilidade de 

execução conforme o contratado, sem qualquer custo ao CONTRATANTE;

23.1.10-A contratada deverá contratar pessoas idôneas para prestarem os serviços 

nos horários e formas definidos pelo CONTRATANTE;

23.1.11-A  contratada  deverá  manter  toda  a  equipe  uniformizada,  identificada,  

credenciada, treinada e habilitada, conforme a legislação vigente; 

23.1.12-A  contratada  deverá  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  

acréscimos  e  as  supressões  que  se  fizerem  necessárias  ao  fornecimento  ou  
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prestação dos serviços a serem contratados, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do contrato;

23.1.13-A contratada deverá informar e manter atualizados os endereços, números 

de telefones fixos e móveis e endereço eletrônico (e-mail),  bem como nome da  

pessoa  autorizada  para  contatos  setoriais  que  se  fizerem  necessários  à  boa  

comunicação entre as partes;

23.1.14-A contratada deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos que  

causar  ao órgão ou a  terceiros,  ainda que seja  ato  culposo  praticado por  seus  

prepostos,  empregados  ou  mandatário,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  

responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE;

23.1.15-A  contratada  deverá,  na  hipótese  de  qualquer  reclamatória  trabalhista  

proposta  contra  a  CONTRATANTE  pelos  empregados  da  CONTRATADA,  esta  

deverá  comparecer  espontaneamente  em  juízo,  reconhecendo  sua  verdadeira  

condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até a sentença

final, respondendo pelos ônus diretos e/ou indiretos de eventual condenação. Esta 

responsabilidade não cessa após o término ou rescisão do presente contrato;

23.1.16-Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo  

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078, 

de 1990);

23.1.17-Responsabilizar-se pelo transporte, entrega no local indicado neste termo e 

instalação  dos  materiais  gráficos  (nos  itens  que  apresentem  a  necessidade  de  

instalação),  não  cabendo à Prefeitura  Municipal  de Santana da Vargem custear  

qualquer despesa referente ao transporte, incluindo frete ou despesas de qualquer 

outra natureza;

23.1.18- Oferecer garantia de troca dos produtos, em caso de divergência ou defeito 

de fabricação

23.1.19-Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto;

23.1.20-Manter-se, durante toda a vigência do processo, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

23.1.21-Sujeitar-se  à  ampla  e  irrestrita  fiscalização  por  parte  da  Administração,  

prestando todos os esclarecimentos solicitados;

23.1.22-Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, nem 

subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por

escrito;
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23.1.23-Assumir por total os custos com transporte e entrega do material, no local  

indicado pelo solicitante.

23.2-São obrigações da CONTRATANTE:

23.2.1-Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo e seus  

anexos;

23.2.2-Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada de 

acordo com o presente Termo de Referência;

23.2.3-Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens  

recebidos  provisoriamente  com as  especificações  constantes  neste  Termo e  na  

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

23.2.4-Comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 

ou corrigido;

23.2.5-Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  Contratada,  

através de comissão/servidor especialmente designado;

23.2.6-Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo;

23.2.7-A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada  por  qualquer  dano  causado  a  terceiros  em  decorrência  de  ato  da  

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

23.2.8-A Administração se obriga a proporcionar à empresa responsável pela entrega

do material todas as condições necessárias ao pleno cumprimento do objeto.

XIV– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1-  Poderá  a  administração  revogar  a  presente  licitação,  no  todo  ou  em  parte,  por

conveniência administrativa e interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao

licitante direito à indenização excetuadas as hipóteses previstas em lei;

24.2-  O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e

dos  documentos  apresentados  em  qualquer  fase  da  licitação  e  da  execução  do

fornecimento.  A  falsidade  de  qualquer  documento  apresentado  ou  a  inverdade  das

informações nele contidas implicará na imediata  desclassificação do licitante que o tiver

apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, no cancelamento do processo, sem prejuízo

das demais sanções cabíveis.

24.3-È facultado a pregoeira ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
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vedada  a  inclusão  posterior  de  documento  ou  informação  que  deveria  constar

originariamente da proposta.

24.3.1-Na  hipótese  de  necessidade  de  suspensão  da  sessão  pública  para  a  

realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessão 

pública poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte

e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

24.4-O licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no

prazo determinado pela pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação.

24.5-O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento

do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão

da sua proposta.

24.6-A verificação  pelo  órgão  ou  entidade  promotora  do  certame  nos  sítios  eletrônicos

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões poderá constituir meio legal de prova,

para fins de habilitação;

24.6.1-O município não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade do acesso

ao documento nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de  

certidões, hipótese em que, em face do não saneamento das falhas contatadas, o 

licitante será inabilitado;

24.7-O fornecedor não poderá:

24.7.1-Subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado, exceto na hipótese de 

serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente 

autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade 

da Contratada;

24.7.2-Associar-se com outrem, realizar fusão, cisão, incorporação ou integralização 

de capital, salvo com expressa autorização do Contratante;

24.8-As  normas  que  disciplinam  este  pregão  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da

ampliação  da  disputa  entre  os  licitantes,  desde  que  não  comprometam  o  interesse  da

Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

24.9-As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes via

sistema eletrônico ou por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou

ainda,  mediante  publicação   no  Diário  Oficial  do  Município  e/ou  Diário  dos  Município

Mineiros (AMM);

24.10-Os casos não previstos neste edital serão decididos pela pregoeira ou pela autoridade

a ele superior;
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24.11-A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos

deste edital;

24.12-Os  fornecimentos  dos  produtos,  objetos  do  presente  edital,  serão  tratados  como

contratações autônomas e independentes, para todos os fins de direito;

24.13-O fornecedor deverá manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas

as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  neste  edital,  em  cumprimento  ao

disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93;

24.14-Aplicam-se ao objeto licitado todas as normas e exigências do Código de Defesa do

Consumidor;

24.15-A  Licitante/Contratada/Fornecedor/Conveniada  fica  ciente  de  que  ocorrerá  a

publicação dos dados pessoais como nome completo e CPF de eu sócio representante nos

instrumentos jurídicos celebrados,  que serão publicados em portal de transparência com

acesso livre, para fins de cumprimento da lei de acesso à Informação;

24.16-Fica  eleito  o  foro  da  comarca  de  Três  Pontas/MG para  julgamento  de  quaisquer

questões judiciais resultantes deste edital;

24.17-Fazem parte integrante deste edital:

24.17.1-I -TERMO DE REFERÊNCIA

24.17.2-II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

24.17.3-III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO;

24.17.4-IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;

24.17.5-V  –  MODELO  DE  DECLARAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE  FATO  

IMPEDITIVO;

24.17.6- VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

24.17.7-VII – MINUTA DO CONTRATO.

Santana da Vargem, 15 de dezembro de 2022.

José Elias Figueiredo

Prefeito Municipal
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM-MG

Pregão Eletrônico N.° 190/2022

Processo Licitatório N.° 65/2022

01) LICITAÇÃO/MODALIDADE: Pregão Eletrônico/ Registro de Preço

02) REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

03) OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL

GRÁFICO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

04) ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

05) JUSTIFICATIVA

ITEM QTD. UND. DESCRIÇÃO

1 1800 UN Adesivo boton de vinil com impressão em tinta ecosolvente, tamanho 
13cmX13cm;

2 1400 UN Adesivo boton de vinil com impressão em tinta ecosolvente, tamanho 
8cmX8cm

3 41 M² Banners em lona colorida de 440 gramas, acabamento em corda e bastão 
de madeira ou plástico ou ilhós, impressão digital.

4 230 UN Cartazes tamanho A3 – 30cmX42cm – colorida em papel couche 115gr.

5 230 M² Confecção e instalação de adesivo para plotagem de frota impressão 
digital com laminação com devida instalação incluída a limpeza de 
adesivos antigos (sem a remoção dos mesmos)

6 70 M² Confecção e instalação de Adesivo promocional, impressão digital 1440 
dpis, qualidade fotográfica com recorte integrado, incluso instalação em 
superfície plana (incluso limpeza e remoção de cola de outros adesivos na 
superfície a ser aplicado)

7 13 UN Confecção e instalação de outdoor tamanho 1,5m X 3m – impressão 
colorida e aplicação em placa

8 10 UN Confecção e instalação de outdoor tamanho 3mX6m – impressão colorida 
e aplicação em placa

9 29 M² Confecção e instalação de placa polionda, 3mm,impressão digital 1440 
dpis qualidade (instalada)

10 29 M² Placa em vidro 4mm adesivado, tamanhos a serem definidos (instaladas)

11 33 M² Faixa em lona 440 gramas – acabamento em bastão de madeira com 
impressão digital – tamanho 5mX1m

12 30 M² Faixa em lona (conf. de faixa) confeccionada em lona front light 440 gr. 
Impressão digital, mínimo 0,70 de altura.
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13 16 M² Lona para backdrop – com acabamento em ilhós e impressão digital – 
tamanho 3m X 2m

14 20 UN Placa comunicativa fabricada em metalon e PVC – tamanho da estrutura 
1,5m de altura 70cmX50cm

15 60 M² Placas de acrílico 3mm, impressão digital 1440 dpis qualidade, adesivada 
com corte laser

16 200 UN Mochila Saco Esportiva em Oxford – tecido oxford, cores variadas. Medida 
20x30. Costura reforçada. Cordão em nylon cor preto. Estampada com a 
logo enviada pela Secretaria e criada pela empresa.

17 1200 UN Folder de Guia do Patrimônio Cultural 10x21; (fechado) com duas dobras, 
impresso em papel couche. Tamanho total aberto: 30x21

18 50 M² Toldo/Cobertura em policarbonato alveolar 6mm com filtro solar, cor a ser 
escolhida pela administração,utilizando de perfil U e perfil H para o devido 
acabamento. Estrutura com barras metálicas e acompanhamento em 
alumínio. Serviço devidamente acabado e instalado.

19 500 UN Medalhas de acrílico

20 6000 UN Sacola de  Polietileno, tamanho 20cmX30cm, alça vazada (boca de 
palhaço) de baixa densidade, na cor branca, com silk em uma cor à 
escolha da Secretaria Municipal solicitante, conforme modelo anexo.

21 10 UN Carimbo automático, com área de impressão (medida impressão) 
aproximadamente 70mm X 10mm, cor de tinta: preto; cor da carcaça: preto
ou amarelo; conteúdo personalizado a ser impresso será enviado 
juntamente com a Solicitação de Fornecimento.

22 3000 UN Flyer simples > impresso em papel couche. Tamanho total aberto: 15X21 
130g. Conteúdo personalizado a ser impresso será enviado acompanhado 
da Solicitação de Fornecimento. 

05) JUSTIFICATIVA

A realização deste procedimento licitatório justifica-se face o interesse público em atender as

suas diversas secretarias municipais, de forma a ser demonstrada a seguir.

Para a Secretaria Municipal de Administração a justificativa para este processo de licitação é

pautada em adesivar os possíveis veículos adquirido/ a serem adquiridos pela Administração Pública,

bem como para as possíveis campanhas de prevenção onde se tem a necessidade de se adquirir

banners, cartazes e demais objetos que visam transmitir informações por meio de forma gráfica.

A Secretaria Municipal  de Obras tem a sua necessidade justificada pelo intuito de adquirir

adesivos  para  fins  de  identificar  sua  frota  veicular,  bem  como  serem  destinados  às  placas  de

sinalização de obras realizadas por esta secretaria. 

Para a Secretaria Municipal de Educação, a aquisição de materiais gráficos se faz necessária

para o atendimento das demandas das escolas, e demais setores da secretaria de educação – a

aquisição destes materiais é imprescindível para o desenvolvimento das ações promovidas por esta

secretaria,  como  as  datas  comemorativas,  eventos  escolares,  sinalização  de  placas  ilustrativas

pedagógicas que propiciará melhor planejamento, para as Escolas Municipais, Centro Municipal de

Educação Infantil e para a própria Secretaria de Educação.
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A Secretaria Municipal de Saúde, por meio deste procedimento, pretende adquirir os materiais

gráficos objeto desta licitação visando proporcionar  recursos para divulgação de suas campanhas

educativas, cujo objetivo é o alcance de toda a população Vargense, despertando nos cidadãos deste

município a consciência sobre doenças e agravos, bem como, medidas de prevenção e/ou combate.

Ainda referente ao interesse da Secretaria Municipal de Saúde, é importante mencionar que a

formalização  desta  licitação  também  proporcionará  subsídios  para  que  possam  ser  devidamente

identificados  os  veículos  de  sua  frota  –  e  a  aquisição  de  sacolas  plásticas  serão  destinadas  a

acondicionar o kit ofertado a todos os pacientes que realizam tratamento fora do domicílio, conforme

disposto na Lei  Municipal  n.°  1.587/2021 – bem como a aquisição  de carimbos automáticos para

correta identificação desta Secretaria nos receituários de controle especial, em atenção às orientações

técnicas da Vigilância Sanitária Estadual.

Relativo à Secretaria Municipal de Ação Social a necessidade em adquirir tais materiais está

ligada à divulgação de ações, eventos e diversas campanhas relacionadas a política de assistência

social, tais como: campanhas políticas anti-drogas, campanhas em defesa dos direitos da criança e

adolescente, eventos ligados ao PAIF, SCFV, Proteção Social Especial, Conselhos de direitos, entre

outros.

A Secretaria Municipal  de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo almeja tal  aquisição a fim de

difundir  o Patrimônio Cultural  do município– fazendo-se necessário  a entrega de brindes para dar

ciência à população dos bens culturais desta cidade (anexo), - bem como divulgar as atividades e

eventos promovidos por esta e, também, para as premiações em eventos esportivos.

A Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico possui

a demanda do objeto desta licitação com a finalidade de promover e divulgar  os eventos a serem

realizados  – a exemplo  de  feiras  e  encontros  -,  transmitir  informações por  meio  visual  (cartazes,

faixas, banners, lonas), visando a conscientização de coleta seletiva, educação ao meio ambiente,

para o projeto educação empreendedora, a sala mineira, programas para os produtores rurais, bem

como identificação da transbordo de resíduos sólidos, viveiro municipal, horta municipal, Associação

de Catadores de Recicláveis, identificação de Áreas de Preservação Permanente, demais estruturas e

a própria Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico.

06) DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1- Os produtos serão recebidos provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade

do material com a especificação, nos termos do Art. 73, inciso II, alínea “a”, da Lei n.° 8.666/93;

6.2- Os produtos serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade do

material e consequente aceitação, nos termos do Art. 73, inciso II, alínea “b” da Lei n.° 8.666/93;

6.3- Os produtos deverão ser entregues no setor do almoxarifado central, localizado na Rua Gabriel

José dos Reis,  n.°  560 – centro, no horário de 07h às 16h,  em dias úteis,  ou em qualquer  outro

endereço indicado pela administração municipal na solicitação de fornecimento;

6.4- Os produtos  deverão ser entregues  intactos,  sem amassados,  danificados,  ou qualquer  outro

defeito que possa comprometer a qualidade dos mesmos; 

 Processo Licitatório 190/2022 - Pregão Eletrônico 65/2022                                                 Pag. 27 de 57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

6.5- Os produtos deverão obedecer aos critérios mínimos exigidos na descrição;

6.6- Os produtos poderão ser devolvidos, sem qualquer ônus ao município, caso as exigências não

sejam atendidas;

6.7- Os materiais gráficos, objeto desta Licitação, não serão aceitos dobrados, pois a dobra marca a

impressão e compromete a qualidade do produto;

6.8- Os itens, como por exemplo, faixas, banners e cartazes, deverão ser entregues enrolados, de

modo que não danifique sua impressão.

07) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

7.1- A empresa fornecedora será obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência

do contrato ou da ata;

7.2- O fornecimento deverá ser iniciado no máximo em 05 (cinco) dias úteis após a assinatura da Ata

de Registro de Preços ou a emissão da ordem de compras e serviços;

7.3- O Fornecimento dos Itens será parcelado, de acordo com as necessidades dessa administração,

após solicitação do setor de compras; 

7.4- A Administração Pública reserva para si o direito de recusar o fornecimento dos produtos que

estejam em desacordo com o contrato ou ata de registro de preço, ou que não estejam de acordo com

o presente termo, devendo estes serem refeitos à expensas da contratada no prazo máximo de 05

(cinco) dias, sem que isto lhe agregue direito de recebimento de adicionais;

7.5- Não será admitida a subcontratação total ou parcial do fornecimento do objeto, sujeitando-se ao

artigo 78, inciso VI, da Lei n.° 8.666/93;

7.6- A empresa contratada deverá proceder com a devida confecção dos materiais gráficos, objeto

desta licitação, em conformidade com as artes enviadas por essa administração e suas secretarias

vinculadas;

7.7- A contratada deverá oferecer garantia de troca dos produtos, em caso de divergência ou defeito

de fabricação;

7.8-  Todas  as  despesas  com  frete  e  demais  outras  existentes  correrão  por  conta  da  empresa

contratada.

08) OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1- Concluído todo o Processo Licitatório, a licitante vencedora deverá comparecer em até 05 (cinco)

dias úteis para assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem

prejuízo das sanções previstas neste certame;

8.2- A contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes neste termo de referência, em edital

e em sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da

boa e perfeita execução do objeto;

8.3-  A  contratada  deverá  efetuar  a  entrega  dos  produtos  ora  licitados  em  perfeitas  condições,

conforme especificações, prazo e local  constantes neste termo, acompanhados da respectiva nota
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fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante,  data de fabricação, data de

validade e prazo de garantia;

8.4-  Substituir,  reparar  ou  corrigir,  no  todo  ou  em parte,  no  prazo máximo de  05  (cinco)  dias,  o

produto/material que for rejeitado pela unidade solicitante, por irregularidade e/ou inconformidade dos

produtos  com as especificações constantes  neste termo de referência,  bem como às informações

pertinentes que nele deveria constar, sendo a responsabilidade pela troca exclusiva do fornecedor,

inclusive com todos os custos advindos desta;

8.5- Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a data da

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

8.6- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.7-  A  contratada  deverá  responsabilizar-se  única  e  exclusivamente  pelos  encargos  trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto licitatório a ser contratado;

8.8-  A  contratada  deverá  responsabilizar-se  pelo  pagamento  de  todas  as  licenças,  taxas  e

emolumentos necessários à fiel execução do contrato, eventuais multas impostas pelas autoridades

constituídas,  além  de  todas  as  obrigações  sociais,  previdenciárias  e  tributárias,  bem  como  por

quaisquer encargos trabalhistas decorrentes do exercício profissional de seus funcionários, despesas

com  pessoal,  de  acordo  com  as  exigências  legais,  inclusive  o  fornecimento  de  transporte,

hospedagem e alimentação  e outras  que  se fizerem necessárias  à  plena e perfeita  execução  do

fornecimento ou da prestação de serviços durante a vigência do contrato. Quando da realização dos

serviços “in loco”, todas as despesas correrão por conta da CONTRATADA;

8.9-  A contratada deverá responsabilizar-se por  quaisquer  despesas,  inclusive possíveis  perdas  e

danos decorrentes da demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou adequação dos

serviços  devido  à  impossibilidade  de  execução  conforme  o  contratado,  sem  qualquer  custo  ao

CONTRATANTE;

8.10-  A  contratada  deverá  contratar  pessoas  idôneas  para  prestarem os  serviços  nos  horários  e

formas definidos pelo CONTRATANTE;

8.11- A contratada deverá manter toda a equipe uniformizada, identificada, credenciada, treinada e

habilitada, conforme a legislação vigente; 

8.12- A contratada deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões

que se fizerem necessárias ao fornecimento ou prestação dos serviços a serem contratados, até o

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato;

8.13- A contratada deverá informar e manter atualizados os endereços, números de telefones fixos e

móveis e endereço eletrônico (e-mail), bem como nome da pessoa autorizada para contatos setoriais

que se fizerem necessários à boa comunicação entre as partes;

8.14- A contratada deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos que causar ao órgão ou a

terceiros, ainda que seja ato culposo praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não

excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  à  fiscalização  ou  acompanhamento  pela

CONTRATANTE;
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8.15-  A  contratada  deverá,  na  hipótese  de  qualquer  reclamatória  trabalhista  proposta  contra  a

CONTRATANTE pelos empregados da CONTRATADA, esta deverá comparecer  espontaneamente

em juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no

processo até a sentença final, respondendo pelos ônus diretos e/ou indiretos de eventual condenação.

Esta responsabilidade não cessa após o término ou rescisão do presente contrato;

8.16- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13

e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078, de 1990);

8.17-  Responsabilizar-se pelo  transporte,  entrega  no  local  indicado neste  termo e instalação  dos

materiais gráficos (nos itens que apresentem a necessidade de instalação), não cabendo à Prefeitura

Municipal de Santana da Vargem custear qualquer despesa referente ao transporte, incluindo frete ou

despesas de qualquer outra natureza;

8.18- Oferecer garantia de troca dos produtos, em caso de divergência ou defeito de fabricação;

8.19- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto;

8.20-  Manter-se,  durante  toda  a  vigência  do  processo,  em  compatibilidade  com  as  obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

8.21-  Sujeitar-se à ampla  e  irrestrita  fiscalização  por  parte  da Administração,  prestando  todos  os

esclarecimentos solicitados;

8.22-  Não  transferir  a  terceiros,  total  ou parcialmente,  o  objeto  desta  licitação,  nem  subcontratar

qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por escrito;

8.23-  Assumir  por  total  os  custos  com  transporte  e  entrega  do  material,  no  local  indicado  pelo

solicitante.

09) OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo e seus anexos;

9.2-  Exigir  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  assumidas  pela  Contratada  de acordo  com o

presente Termo de Referência;

9.3- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente

com as especificações constantes neste Termo e na proposta, para fins de aceitação e recebimento

definitivo;

9.4- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.5  Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  Contratada,  através  de

comissão/servidor especialmente designado;

9.6- Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e

forma estabelecidos neste Termo;

9.7- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada por

qualquer  dano  causado  a terceiros  em decorrência  de ato  da  Contratada,  de  seus  empregados,

prepostos ou subordinados.
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9.8- A Administração se obriga a proporcionar à empresa responsável pela entrega do material todas

as condições necessárias ao pleno cumprimento do objeto.

10) DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Sob os termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, a execução do contrato deverá ser acompanhada e

fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, que deverá anotar em

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que

for necessário à realização das faltas ou defeitos observados, sendo que as decisões e providências

que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores para

adoção das providências cabíveis.

A fiscalização  que  trata  no  parágrafo  acima  não  exclui  nem reduz  a  responsabilidade  da

contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade

da  Administração  ou  de  seus  agentes  e  prepostos,  em  conformidade  com  o  Art.  70  da  Lei  n.°

8.666/93.

11) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1- O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e

conta corrente indicados pelo contratado (preferencialmente Banco do Brasil). 

11.2-  Considera-se ocorrido  o  recebimento  da nota  fiscal  ou fatura no momento  em que o órgão

contratante atestar a execução do objeto do contrato;

11.3-  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,

ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  como,  por  exemplo,  obrigação  financeira

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a

contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após

a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

11.4- Será considerada a data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária

para pagamento;

11.5- A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.°

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por

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

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

12) VIGÊNCIA DO CONTRATO

12.1-  O Instrumento Administrativo  a ser  assinado  com a licitante  vencedora  terá vigência  de  12

(doze) meses a partir da data de homologação do processo licitatório.
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13) DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

13.1- A aplicação de penalidade à licitante reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capítulo

IV das Leis n.° 8.666/93 e pelo Art. 7° da Lei n.° 10.520/02;

13.2-  Em conformidade  com o Art.  86 da  Lei  n.°  8.666/93,  o atraso injustificado  na  execução  do

contrato sujeitará o contratado à multa de mora, que, no caso em apreço será de 0,5% (meio por

cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor contratado;

13.3- A referida multa de mora poderá ser descontada dos créditos que a contratada possuir com o

município,  e  poderá  cumular  com  as  demais  sanções  administrativas,  inclusive  com  as  multas

previstas abaixo;

13.4- Em conformidade com o Art. 87 da Lei n.° 8.666/93, em caso de inexecução total ou parcial do

contrato,  a  Administração  poderá,  garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  ao  contratado  as  seguintes

sanções:

a) advertência, por escrito;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação efetuada, pela

inexecução das obrigações constantes deste instrumento;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja  promovida  a  reabilitação

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada;

13.5- De acordo com o Art. 7° da Lei 10.520/02 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° desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital

e no contrato e nas demais cominações legais;

13.6- As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da Administração Pública direta e

indireta pela contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica

em favor da contratante, ou cobrados judicialmente;

13.7- Se a contratada não tiver valores a receber do município terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,

após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior;

13.8-  A  aplicação  de  quaisquer  das  sanções  relacionadas  neste  termo,  no  edital,  no  contrato

administrativo  ou  outro  instrumento  administrativo  será  precedida  de  processo  administrativo,

garantindo-se no mesmo à contratada o direito da ampla defesa e do contraditório.
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14) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes das eventuais contratações derivadas deste processo licitatório correrão na

seguinte dotação orçamentária:

Ficha  65 –  02.031.04.122.0402.2005.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

ADMINISTRAÇÃO

Ficha 119 – 02.051.04.122.0402.2010.3.3.90.30.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ficha 180 – 02.061.12.361.1202.2018.3.3.90.30.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha 283 – 02.071.10.301.1003.2031.3.3.90.30.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha 394 – 02.081.08.244.0801.2043.3.3.90.30.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Ficha  503 –  02.100.13.392.1501.2193.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  CULTURA,

ESPORTE, LAZER E TURISMO

Ficha  528  –  02.100.27.812.2702.2196.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  CULTURA,

ESPORTE, LAZER E TURISMO

Ficha  543 –  02.100.13.695.1504.2197.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  CULTURA,

ESPORTE, LAZER E TURISMO

Ficha  569  –  02.300.04.122.0402.2202.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ficha  582 –  02.300.18.542.0402.2203.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

AGROPECUÁRIA. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ficha  595 –  02.300.04.122.0402.2204.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

15) AVALIAÇÃO APROXIMADA DE CUSTOS

15.1-O  valor  estimado,  para  o  registro  de  preços,  considerando  a  quantidade  total  pretendida,

conforme pesquisa de mercado (anexa aos autos) é de  R$ 310.368,21 (TREZENTOS E DEZ MIL,

TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), conforme tabela de preço

médio a seguir:

ITEM QTD. UND. DESCRIÇÃO Preço
Unit.

Estimado

Preço
Total

Estimado

1 1800 UN Adesivo boton de vinil com impressão em tinta 2,00 3.600,00
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ecosolvente, tamanho 13cmX13cm;

2 1400 UN Adesivo boton de vinil com impressão em tinta
ecosolvente, tamanho 8cmX8cm

1,38 1936,62

3 41 M² Banners  em  lona  colorida  de  440  gramas,
acabamento  em corda  e  bastão  de  madeira  ou
plástico ou ilhós, impressão digital.

121,66 4.988,33

4 230 UN Cartazes tamanho A3 – 30cmX42cm – colorida
em papel couche 115gr.

5,43 1.249,66

5 230 M² Confecção e instalação de adesivo para plotagem
de  frota  impressão  digital  com laminação  com
devida instalação incluída a limpeza de adesivos
antigos (sem a remoção dos mesmos)

121,66 27.983,34

6 70 M² Confecção e instalação de Adesivo promocional,
impressão  digital  1440  dpis,  qualidade
fotográfica  com  recorte  integrado,  incluso
instalação em superfície plana (incluso limpeza e
remoção de cola de outros adesivos na superfície
a ser aplicado)

121,66 8.516,67

7 13 UN Confecção e instalação de outdoor tamanho 1,5m
X 3m – impressão colorida e aplicação em placa

708,33 9.208,33

8 10 UN Confecção  e  instalação  de  outdoor  tamanho
3mX6m  –  impressão  colorida  e  aplicação  em
placa

1.908,33 19.083,33

9 29 M² Confecção  e  instalação  de  placa  polionda,
3mm,impressão  digital  1440  dpis  qualidade
(instalada)

794,00 23.026,00

10 29 M² Placa  em  vidro  4mm  adesivado,  tamanhos  a
serem definidos (instaladas)

894,00 25.926,00

11 33 M² Faixa  em  lona  440  gramas  –  acabamento  em
bastão  de  madeira  com  impressão  digital  –
tamanho 5mX1m

593,66 19.591,00

12 30 M² Faixa em lona (conf. de faixa) confeccionada em
lona front light 440 gr. Impressão digital, mínimo
0,70 de altura.

121,66 3.650,00

13 16 M² Lona para backdrop – com acabamento em ilhós
e impressão digital – tamanho 3m X 2m

654,00 10.464,00

14 20 UN Placa comunicativa fabricada em metalon e PVC
–  tamanho  da  estrutura  1,5m  de  altura
70cmX50cm

1.354,00 27.080,00

15 60 M² Placas de acrílico 3mm, impressão digital 1440
dpis qualidade, adesivada com corte laser

994,00 59.640,00
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16 200 UN Mochila  Saco  Esportiva  em  Oxford  –  tecido
oxford,  cores  variadas.  Medida  20x30.  Costura
reforçada.  Cordão  em  nylon  cor  preto.
Estampada com a logo enviada pela Secretaria e
criada pela empresa.

26,66 5.333,34

17 1200 UN Folder  de  Guia  do  Patrimônio  Cultural  10x21;
(fechado) com duas dobras,  impresso em papel
couche. Tamanho total aberto: 30x21

0,40 488,04

18 50 M² Toldo/Cobertura em policarbonato alveolar 6mm
com  filtro  solar,  cor  a  ser  escolhida  pela
administração,utilizando de  perfil  U e  perfil  H
para o devido acabamento. Estrutura com barras
metálicas  e  acompanhamento  em  alumínio.
Serviço devidamente acabado e instalado.

994,00 49.700,00

19 500 UN Medalhas de acrílico 6,16 3.083,35

20 6000 UN Sacola  de   Polietileno,  tamanho  20cmX30cm,
alça  vazada  (boca  de  palhaço)  de  baixa
densidade, na cor branca, com silk em uma cor à
escolha  da  Secretaria  Municipal  solicitante,
conforme modelo anexo.

0,52 3.160,20

21 10 UN Carimbo  automático,  com  área  de  impressão
(medida impressão) aproximadamente 70mm X
10mm, cor de tinta: preto; cor da carcaça: preto
ou  amarelo;  conteúdo  personalizado  a  ser
impresso  será  enviado  juntamente  com  a
Solicitação de Fornecimento.

71,00 710,00

22 3000 UN Flyer  simples  >  impresso  em  papel  couche.
Tamanho  total  aberto:  15X21  130g.  Conteúdo
personalizado  a  ser  impresso  será  enviado
acompanhado da Solicitação de Fornecimento. 

0,65 1.950,00

Santana da Vargem, 14 de dezembro de 2022.

Paulo César de Souza
Secretário Municipal de Administração

Tarcísio Donizete Floriano
Secretário Municipal de Obras
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Renata Scalioni Figueiredo Coelho
Secretária Municipal de Educação

Paula Figueiredo
Secretária Municipal de Saúde

Eliane Figueiredo
Secretária Municipal de Ação Social

Levi Pereira Miranda Júnior
Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

Daniel Figueiredo
Secretário Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO N.°: 190/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N.°: 65/2022

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM – REGISTRO DE PREÇOS

Objeto:  Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais gráficos para as diversas

secretarias

Razão Social: __________________________________________________________

Nome Fantasia: ________________________________________________________

CNPJ:_______________________ Optante pelo SIMPLES ( ) Sim ( ) Não

Qualificado como ME, MEI ou EPP: ( ) Sim ( ) Não – se sim, qual _________________

Endereço:_____________________________________________________________

Bairro:____________________________ Cidade ______________________________

CEP:__________________ E-mail:_________________________________________

Telefone:_____________________________ Banco: ___________________________

Conta Bancária:__________________ Nome e n° da Agência:____________________

Representante Legal:____________________________________________________

Segue link para solicitação do arquivo para preenchimento das propostas:

http://download.betha.com.br/discosver.jsp?rdn=130522155523&s=33&v=2.0.26

1) LOCAL DE ENTREGA: Rua Gabriel José dos Reis, n.° 560, Centro, Santana da Vargem/MG – ou

em qualquer outra localidade descrita na Solicitação de Fornecimento.

2) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 15 (quinze) dias após a entrega e aceite do produto.

3) PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias após a emissão da Solicitação de Fornecimento.

4) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

OBS.:  DEVERÁ  SER  SOLICITADO  NO  SETOR  DE  COMPRAS  E  LICITAÇÕES  O  ARQUIVO

DIGITAL PARA PREENCHIMENTO DAS PROPOSTAS.
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

PROCESSO LICITATÓRIO N.°: 190/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N.°: 65/2022

DECLARAÇÃO

A empresa ________________________, inscrita no CNPJ n.° ____________, por intermédio de seu

representante  legal  o(a)  Sr(a)______________________, portador(a) da Carteira de Identidade  n.°

___________________ e do  CPF n.°  __________________,  DECLARA,  para fins  do disposto  no

inciso V, do Art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de

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

e não emprega menor de dezesseis anos.

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

Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

Local, __ de _______ de 202x.

_________________________________

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR N.° 123/06

PROCESSO LICITATÓRIO N.°: 190/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N.°: 65/2022

Para fins de participação na licitação (indicar o n.° registrado no Edital), a(o) (Nome completo do Proponente),

CNPJ, sediada na (Endereço completo), declara, sob as penas da lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno

Porte, conforme o caso), na forma da Lei Complementar Federal n.° 123, de 14 de junho de 2006.

E, para efeito do §4° do Art. 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006, não se enquadra em nenhuma das

situações abaixo:

-cujo capital participe outra pessoa jurídica;

-Seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

-cujo capital  participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócio de outra empresa que receba

tratamento diferenciado nos termos desta Lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que

trata o inciso II do caput deste artigo;

-cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei

Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

-cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita

bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

-constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

-que participe do capital de outra pessoa jurídica;

-que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade

de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores

mobiliários e câmbio,de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência

complementar;

-resultante  ou remanescente de cisão ou qualquer  outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha

ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;

-constituída sob a forma de sociedade por ações; 

-cujos  titulares  ou  sócios  guardem,  cumulativamente,  com  o  contratante  o  serviço,  relação  de  pessoalidade,

subordinação e habitualidade.

Local, __ de _____________ de 202X

Assinatura do Representante Legal/CPF

Carimbo de CNPJ da empresa
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO N.°: 190/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N.°: 65/2022

______________________  (representante  do licitante),  portador  da  Cédula  de Identidade  RG n.°

______________  e  do  CPF  n.°  ___________,  com  representante  devidamente  constituído  de

_______________________________ (identificação do licitante ou do Consórcio), inscrita no CNPJ

n.°  _______________,  doravante  denominado  LICITANTE,  para  fins  do  disposto  no  Edital  da

presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro,

que:

a)  a  proposta  apresentada  para  participar  da  presente  Licitação  foi  elaborada  de  maneira

independente  pelo  Licitante  e  o  conteúdo  da  proposta  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou

indiretamente, informado discutido ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato

da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b)  a  intenção  de  apresentar  a  proposta  elaborada  para  participar  da  presente  Licitação  não  foi

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante em potencial ou de fato da presente

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro

participante  em potencial  ou de fato da presente Licitação quanto a participar  ou não da referida

licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou

em  parte,  direta  ou  indiretamente,  comunicado  ou  discutido  com qualquer  outro  participante  em

potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou

em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão

licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e

informações para firmá-la.

Local, ____ de ______________ de 202X

__________________________________________

(assinatura do representante legal do licitante)
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ANEXO VI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO N.°: 190/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N.°: 65/2022

VALIDADE: 12 (doze) meses

Ao(s) ____ dia(s) do mês de ______ de 202X, na sede do Paço Municipal, situada na Praça Padre

João MACIEL Neiva, n.° 15 – centro – Santana da Vargem/MG, nos termos do Art. 15 da Lei Federal

n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, Lei n.° 10.520 de 17 de julho de

2002, Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n.° 147 de 07 de

agosto de 2014, Decreto Federal n.° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de

Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n.° 8.666/93, e das demais normas legais aplicáveis, em

face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.°

65/2022,  por  deliberação  da  Pregoeira  e  Comissão  de  Apoio,  Ata  de  Julgamento  de  Preços,  e

homologada  pelo  Prefeito  Municipal.  RESOLVE  Registrar  Preços  para  FUTURA  E  EVENTUAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, com as

especificações,  os  quantitativos  e  os  preços  de  referência,  conforme especificações  e  condições

constantes deste Edital e seus anexos, conforme especificado no Anexo I deste Edital, que passa a

fazer  parte  desta,  tenha  sido  classificada(s)  a(s)  proposta(s)  apresentada(s)  pela(s)  empresa(s)

___________________________________________,  portadora  do  CNPJ/MF  sob  o  n.°

________________________,  localizada  à  ______________________________________,  n.°

_______, na cidade de ___________________________, Estado de (UF) ___________________,

CEP ___________.

1) DO OBJETO (Art. 55, I)

1.1- A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, por um

período estimado de 12 (doze) meses, conforme as especificações e os quantitativos a seguir:

2) DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1- A presente Ata de Registro de Preços será válida pelo período de 12 (doze) meses, a partir da

data de homologação do processo licitatório;

2.2- Nos termos do Art. 15, §4°, da ei Federal n.° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n.° 8.883/94,

durante  o prazo de validade desta  Ata  de Registro  de Preços,  o Município  não  será obrigado a

adquirir o(s) produto(s) referido(s) nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie às empresas registradas;
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2.3-  Ocorrendo  qualquer  das  hipóteses  previstas  no  Art.78  da Lei  Federal  n.°  8.666/93.  com as

alterações  que  lhe  foram impostas  pela  Lei  Federal  n.°  8.883/94,  a presente  Ata  de Registro  de

Preços será cancelada, desde que garantidos, às suas detentoras, o direito ao contraditório e a ampla

defesa.

3) DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1- A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, ara aquisições do respectivo objeto,

por todos os órgãos da Administração direta e indireta do município;

3.2- Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso

da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da ata,

para que  este  indique  os  possíveis  detentores  da  ata  e  respectivos  preços a  serem praticados,

obedecida à ordem de classificação;

3.3- Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela estabelecidas,

optar pela aceitação ou não pelo fornecimento, independente dos quantitativos registrados em ata,

desde que este fornecimento, não prejudique as obrigações anteriormente assumidas;

3.4-  Quando da  manifestação  da utilização  pelo  órgão  ou  entidade,  o  órgão  gerenciador  poderá

permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 50% (cinquenta por cento)

dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

4) DO PREÇO (Art. 55, III)

4.1- O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços

são os constantes da Ata de Reunião de Julgamento  de Propostas,  de acordo com a respectiva

classificação no Pregão Eletrônico n.° XX/202X;

4.2- Em cada fornecimento desta Ata, que institui Registro de Preços no Município, assim como as

cláusulas e condições constantes  do Edital  do Pregão Eletrônico n.° XX/202X,  que a precedeu e

integra o presente instrumento de compromisso;

4.3- Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será de acordo com a Ata de Reunião de

Julgamento  de  Propostas  anexa  ao  Pregão  Eletrônico  n.°  XX/202X,  pela  empresa  detentora  da

presente Ata, as quais também a integram.

5) DO FORNECIMENTO DOS ITENS E CONDIÇÕES

5.1- Os produtos serão recebidos provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade

do material com a especificação, nos termos do Art. 73, inciso II, alínea “a”, da Lei n.° 8.666/93;

5.2- Os produtos serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade do

material e consequente aceitação, nos termos do Art. 73, inciso II, alínea “b” da Lei n.° 8.666/93;
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5.3- Os produtos deverão ser entregues no setor do almoxarifado central, localizado na Rua Gabriel

José dos Reis,  n.°  560 – centro, no horário de 07h às 16h,  em dias úteis,  ou em qualquer  outro

endereço indicado pela administração municipal na solicitação de fornecimento;

5.4- Os produtos  deverão ser entregues  intactos,  sem amassados,  danificados,  ou qualquer  outro

defeito que possa comprometer a qualidade dos mesmos; 

5.5- Os produtos deverão obedecer aos critérios mínimos exigidos na descrição;

5.6- Os produtos poderão ser devolvidos, sem qualquer ônus ao município, caso as exigências não

sejam atendidas;

5.7- Os materiais gráficos, objeto desta Licitação, não serão aceitos dobrados, pois a dobra marca a

impressão e compromete a qualidade do produto;

5.8- Os itens, como por exemplo, faixas, banners e cartazes, deverão ser entregues enrolados, de

modo que não danifique sua impressão.

5.9- A empresa fornecedora será obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência

do contrato ou da ata;

5.10- O fornecimento deverá ser iniciado no máximo em 05 (cinco) dias úteis após a assinatura da Ata

de Registro de Preços ou a emissão da ordem de compras e serviços;

5.11 O Fornecimento dos Itens será parcelado, de acordo com as necessidades dessa administração,

após solicitação do setor de compras; 

5.12 A Administração Pública reserva para si o direito de recusar o fornecimento dos produtos que

estejam em desacordo com o contrato ou ata de registro de preço, ou que não estejam de acordo com

o presente termo, devendo estes serem refeitos à expensas da contratada no prazo máximo de 05

(cinco) dias, sem que isto lhe agregue direito de recebimento de adicionais;

5.13 Não será admitida a subcontratação total ou parcial do fornecimento do objeto, sujeitando-se ao

artigo 78, inciso VI, da Lei n.° 8.666/93;

5.14 A empresa contratada deverá proceder com a devida confecção dos materiais gráficos, objeto

desta licitação, em conformidade com as artes enviadas por essa administração e suas secretarias

vinculadas;

5.15- A contratada deverá oferecer garantia de troca dos produtos, em caso de divergência ou defeito

de fabricação;

5.16-  Todas  as  despesas  com frete  e  demais  outras  existentes  correrão  por  conta  da  empresa

contratada.

6) DO PAGAMENTO

6.1-  O pagamento  será realizado  no prazo máximo de até  15 (quinze)  dias,  contados  a partir  do

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e

conta corrente indicados pelo contratado (preferencialmente Banco do Brasil). 

6.2-  Considera-se ocorrido  o  recebimento  da  nota  fiscal  ou  fatura  no  momento  em que  o órgão

contratante atestar a execução do objeto do contrato;
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6.3-  Havendo erro  na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes  à  contratação,  ou,

ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  como,  por  exemplo,  obrigação  financeira

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a

contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após

a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

6.4- Será considerada a data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária

para pagamento;

6.5- A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.°

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por

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

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

7) DAS PENALIDADES

7.1- A aplicação de penalidade à licitante reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capítulo

IV das Leis n.° 8.666/93 e pelo Art. 7° da Lei n.° 10.520/02;

7.2- Em conformidade com o Art. 86 da Lei n.° 8.666/93, o atraso injustificado na execução do contrato

sujeitará o contratado à multa de mora, que, no caso em apreço será de 0,5% (meio por cento) por dia

de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor contratado;

7.3- A referida multa de mora poderá ser descontada dos créditos que a contratada possuir com o

município,  e  poderá  cumular  com  as  demais  sanções  administrativas,  inclusive  com  as  multas

previstas abaixo;

7.4- Em conformidade com o Art. 87 da Lei n.° 8.666/93, em caso de inexecução total ou parcial do

contrato,  a  Administração  poderá,  garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  ao  contratado  as  seguintes

sanções:

a) advertência, por escrito;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação efetuada, pela

inexecução das obrigações constantes deste instrumento;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja  promovida  a  reabilitação

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada;

7.5- De acordo com o Art. 7° da Lei 10.520/02 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
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XIV do Art. 4° desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital

e no contrato e nas demais cominações legais;

7.6-  As multas devidas e/ou  prejuízos  causados às instalações  da Administração Pública  direta  e

indireta pela contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica

em favor da contratante, ou cobrados judicialmente;

7.7- Se a contratada não tiver valores a receber do município terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,

após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior;

7.8-  A  aplicação  de  quaisquer  das  sanções  relacionadas  neste  termo,  no  edital,  no  contrato

administrativo  ou  outro  instrumento  administrativo  será  precedida  de  processo  administrativo,

garantindo-se no mesmo à contratada o direito da ampla defesa e do contraditório.

8) DO REAJUSTE DE PREÇOS

8.1-  Durante  a  vigência  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  os  preços  registrados  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.° 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no

mercado;

8.2-  Caso  seja  necessário,  poderá  haver  recomposição  de  preços,  buscando  a  manutenção  do

equilíbrio financeiro do contrato, nos termos do Art. 65, II, alínea “d” da Lei Federal n° 8.666/93;

8.3-  Para  fins  de  recomposição  de  preços,  o  DETENTOR  DA  ATA  deverá  apresentar  à

CONTRATANTE  requerimento  formal,  por  escrito,  acompanhado de  planilha  de  cálculo  do  valor

pretendido e notas fiscais que comprovem a necessidade da manutenção do equilíbrio  econômico-

financeiro original, demonstrando que houve perda na sua margem de lucro;

8.4- A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no

artigo 65 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.5- O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados

no mercado,  ou de fato  que eleve  o custo dos serviços ou bens  registrados,  cabendo ao Órgão

Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos Detentores a Ata.

8.6-  Quando  preço  inicialmente  registrado,  por  motivo  superveniente,  torna-se  superior  o  preço

praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:

8.6.1-  Convocar  o  Detentor  da  Ata  visandoa negociação  para redução  de preços  e  sua  

adequação ao praticado no mercado;

8.6.2- Frustrada a negociação, o detentor da ata será liberado do compromisso assumido, e

8.6.3-  Convocar  os  demais  licitantes  que  tiverem  preços  registrados,  visando  igual  

oportunidade de negociação.
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8.7- Quando o preço de mercado se tornar superior  aos registrados, o Detentor da Ata, mediante

requerimento comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá:

8.7.1-  Liberar  o  Detentor  da  Ata  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  da  

penalidade,confirmada  a  veracidade  dos  motivos  e  comprovantes  apresentados,  e  se  a  

comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

8.7.2- Convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação; 

8.7.3- Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação  da

Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de  contratação  mais

vantajosa.

9) DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1-  A  presente  Ata  de  Registro  de  Preços  poderá  ser  cancelada,  de  pleno  direito,  pela

Administração, quando:

9.1.1-  a  detentora  não  cumprir  as  obrigações  constantes  desta  Ata  de  Registro  de  

Preços;

9.1.2-  a  detentora  não  cumprir  as  obrigações  constantes  desta  Ata  de  Registro  de  

Preços;

9.1.3- a detentora não retirar qualquer ordem de fornecimento, no prazo estabelecido, e a  

Administração não aceitar sua justificativa;

9.1.4-  a  detentora  der  causa  a  rescisão  administrativa  de  contrato  decorrente  de  

registro de preços, a critério da Administração;

9.1.5-  em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de  

registro de preços, se assim for decidido pela Administração

9.1.6- os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

9.1.7-  por  razões  de  interesse  público  devidamente  demonstradas  e  justificadas  pela  

Administração;

9.1.8- a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item,  

será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o  

comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

9.1.9-  no  caso  de  ser  ignorado,  incerto  ou  inacessível  o  endereço  da  detentora,  a  

comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do  

Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação;
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9.2-   A  presente  Ata  de Registro  de  Preços  poderá ser  cancelada pela(s)  detentora(s),  quando,

mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta

Ata  de  Registro  de  Preços,  ou,  a  juízo  da  Administração  quando  comprovada  a  ocorrência  de

qualquer das hipóteses previstas no Art. 78,incisos XIII a XVI, da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada

pela Lei Federal n.° 8.883/94;

9.3- A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com

a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas no

Item 08 deste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.

10) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ficha  65 –  02.031.04.122.0402.2005.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

ADMINISTRAÇÃO

Ficha 119 – 02.051.04.122.0402.2010.3.3.90.30.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ficha 180 – 02.061.12.361.1202.2018.3.3.90.30.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha 283 – 02.071.10.301.1003.2031.3.3.90.30.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha 394 – 02.081.08.244.0801.2043.3.3.90.30.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Ficha  503 –  02.100.13.392.1501.2193.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  CULTURA,

ESPORTE, LAZER E TURISMO

Ficha  528  –  02.100.27.812.2702.2196.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  CULTURA,

ESPORTE, LAZER E TURISMO

Ficha  543 –  02.100.13.695.1504.2197.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  CULTURA,

ESPORTE, LAZER E TURISMO

Ficha  569  –  02.300.04.122.0402.2202.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ficha  582 –  02.300.18.542.0402.2203.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

AGROPECUÁRIA. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ficha  595 –  02.300.04.122.0402.2204.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

11) DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO
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11.1- A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, caso a caso, pelo

Secretário requisitante, a dotação orçamentária será informada por ocasião da emissão da Nota de

Empenho.

12) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1-  Integram e vinculam esta Ata,  o edital do Pregão Eletrônico nº XX/2022 e as propostas das

empresas classificadas no certame supranumerado, conforme Mapa de Apuração anexo ao presente

instrumento. (Art. 55, XI)

12.2-  A  Administração  não  está  obrigada  a  adquirir  os  produtos  cujos  preços  encontram-se

registrados.

12.3- Fica eleito o foro da comarca de Três Pontas - MG para dirimir quaisquer questões decorrentes

da utilização da presente Ata.

12.4- Os casos omissos, em caso de rescisão contratual, bem como à execução do contrato, serão

resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a Lei Federal n.º10.520/02 e

subsidiariamente a lei  nº  8.666/93,  e demais  normas aplicáveis.  Subsidiariamente,aplicar-se-ão os

princípios gerais de Direito. (Art. 55, XII)

Santana da Vargem, XX de _________ de 202X

______________________________

Contratante

_____________________________

Contratada

TESTEMUNHA TESTEMUNHA
Nome Nome:
CPF CPF:
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.° XX

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, com sede na Praça Padre João Maciel Neiva, n.° 15,

Centro, em Santana da Vargem – Minas Gerais,  inscrita  no CNPJ sob o n.° 18.245.183/0001-70,

neste  ato  representada  por  seu  Prefeito,  José  Elias  Figueiredo,  portador  do  RG n.°  3.188.390  e

inscrito no CPF sob o n.° 538.513.406-63, considerando a homologação do julgamento do PREGÃO

ELETRÔNICO  n.°  65/2022,  bem  como  a  classificação  das  propostas  conforme  o  PROCESSO

LICITATÓRIO n.° 190/2022, RESOLVE, nos termos da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações, e Lei n.°

10.520/02, firmar contrato para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO

DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, com a empresa:

__________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.°  _______________,  endereço

______________________,  na  cidade  de  __________________,  estado  de  ____,  CEP

_____________, neste ato representada por ______________________, portador(a) da Carteira de

Identidade  n.°  _______________________  e  do  CPF  n.°  ___________________,  mediante  as

seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1- O objeto  da  presente  licitação  é  o  Registro  de  Preços  para futura  e  eventual  aquisição  de

meterial gráfico para as diversas secretarias.

Item Qtd. Unid. Descrição Valor Unit. Valor Total

1 ... ... ... R$X,XX R$X,XX

2 ... ... ... R$X,XX R$X,XX

3 ... ... ... R$X,XX R$X,XX

... ... ... ... R$X,XX R$X,XX

1.2- O valor total da referida contratação é de R$ XXXXXX (Valor por extenso).

CLÁUSULA SEGUNDA– DOS PAGAMENTOS E VIGÊNCIA

2.1-  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze)  dias,  contados  a partir  do

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e

conta corrente indicados pelo contratado (preferencialmente Banco do Brasil);

2.2-  Considera-se ocorrido o  recebimento  da nota  fiscal  ou fatura  no momento  em que o órgão

contratante atestar a execução do objeto do contrato;
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2.3- Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até

que  a  contratada  providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento

iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o

contratante;

2.4-  Será considerada a data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária

para pagamento;

2.5- A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.°

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por

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

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei

Complementar;

2.6- O Instrumento Administrativo a ser assinado com a licitante vencedora terá vigência de 12 (doze)

meses a partir da data de homologação do processo licitatório.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1- As despesas decorrentes desta contratação correrão a conta dos seguintes orçamentos:

Ficha  65 –  02.031.04.122.0402.2005.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

ADMINISTRAÇÃO

Ficha 119 – 02.051.04.122.0402.2010.3.3.90.30.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ficha 180 – 02.061.12.361.1202.2018.3.3.90.30.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha 283 – 02.071.10.301.1003.2031.3.3.90.30.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha 394 – 02.081.08.244.0801.2043.3.3.90.30.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Ficha  503 –  02.100.13.392.1501.2193.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  CULTURA,

ESPORTE, LAZER E TURISMO

Ficha  528  –  02.100.27.812.2702.2196.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  CULTURA,

ESPORTE, LAZER E TURISMO

Ficha  543 –  02.100.13.695.1504.2197.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  CULTURA,

ESPORTE, LAZER E TURISMO

Ficha  569  –  02.300.04.122.0402.2202.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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Ficha  582 –  02.300.18.542.0402.2203.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

AGROPECUÁRIA. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ficha  595 –  02.300.04.122.0402.2204.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES PARA FORNECIMENTO DO OBJETO

4.1- Os produtos serão recebidos provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade

do material com a especificação, nos termos do Art. 73, inciso II, alínea “a”, da Lei n.° 8.666/93;

4.2- Os produtos serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade do

material e consequente aceitação, nos termos do Art. 73, inciso II, alínea “b” da Lei n.° 8.666/93;

4.3- Os produtos deverão ser entregues no setor do almoxarifado central, localizado na Rua Gabriel

José dos Reis,  n.°  560 – centro, no horário de 07h às 16h,  em dias úteis,  ou em qualquer  outro

endereço indicado pela administração municipal na solicitação de fornecimento;

4.4- Os produtos deverão ser entregues  intactos,  sem amassados,  danificados,  ou qualquer  outro

defeito que possa comprometer a qualidade dos mesmos; 

4.5- Os produtos deverão obedecer aos critérios mínimos exigidos na descrição;

4.6- Os produtos poderão ser devolvidos, sem qualquer ônus ao município, caso as exigências não

sejam atendidas;

4.7- Os materiais gráficos, objeto desta Licitação, não serão aceitos dobrados, pois a dobra marca a

impressão e compromete a qualidade do produto;

4.8- Os itens, como por exemplo, faixas, banners e cartazes, deverão ser entregues enrolados, de

modo que não danifique sua impressão.

CLÁUSULA QUINTA – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO CONTROLE E REAJUSTE DE PREÇOS

5.1- Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência da proposta (60 dias);

5.2- Os preços registrados poderão sofrer alterações,obedecidas às disposições contidas no Art. 65

da Lei n.° 8.666, de 1993;

5.3- O preo registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no

mercado, ou de fato que eleve o custo das aquisições ou bens registrados, cabendo a Administração

promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;

5.3.1-  A margem de lucro deverá ser a mesma durante a vigênca da Ata de Registro de  

Preços;

5.4-  Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço

praticado no mercado a Admnistração deverá:

5.4.1-  convocar  o  fornecedor  visando  à  negociação  para  redução  de  preços  e  sua  

adequação ao praticado pelo mercado;
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5.4.2- frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

5.4.3- convocar os demais fornecedores visando gual oportunidade de negociação;

5.5- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá:

5.5.1-  liberar  o  fornecimento  do  comprimisso  assumido,  sem  aplicação  da  penalidade,  

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação

ocorrer antes do pedido de aquisição; e

5.5.2- convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.6-  Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder à revogação da Ata de

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa;

5.7-  O  reajuste  de  preços  somente  incidirá  a  partir  do  deferimento  emitido  pelo  órgão/agente

competente.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO

6.1- Sob os termos do art. 67 da Lei 8.666/93, a execução deverá ser acompanhada e fiscalizada por

um representante da Administração, especialmente designado, que deverá anotar em registro próprio

todas as ocorrências relacionadas com a mesma, determinando o que for necessário à realização das

faltas  ou  defeitos  observados,  sendo  que  as  decisões  ou  providências  que  ultrapassem  a

competência  do  representante  deverão  ser  solicitadas  a  seus  superiores  para  adoção  das

providências cabíveis;

6.2- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas

ou vícios redibitórios, em, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Administração e

seus agentes e prepostos, em conformidade com o Art. 70 da Lei n.° 8.666/93;

6.3- A empresa fornecedora será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência

do contrato ou da ata;

6.4- O fornecimento deverá ser iniciado no máximo em 05 (cinco) dias após a assinatura da Ata de

Registro de Preços ou a emissão da ordem de compras e serviços;

6.5- O fornecimento dos itens será parcelado, de acordo com as necessidades de consumo dessa
Administração, após a solicitação do setor de compras;

6.6- A Administração Pública reserva para si o direito de recusar o fornecimento dos produtos que
estejam em desacordo com a ata de registro de preços, ou que não estejam de acordo com o termo
de referência,  devendo estes serem refeitos  à  expensas da  contratada  no  prazo estabelecido na
Autorização de Fornecimento, sem que isto lhe agregue direito de recebimento de adicionais;
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6.7- Não será admitida a subcontratação total ou parcial do fornecimento do objeto, sujeitando-se ao
artigo 78, inciso VI. Da Lei 8.666/93;

6.8- A empresa contratada deverá proceder com a devida confecção dos materiais gráficos, objeto

desta licitação, em conformidade com as artes enviadas por essa administração e suas secretarias

vinculadas;

6.9- A contratada deverá oferecer garantia de troca dos produtos, em caso de divergência ou defeito

de fabricação;

6.10- Todas  as  despesas  com frete  e  demais  outras  existentes  correrão  por  conta  da  empresa

contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1- Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o

art. 65, da Lei Federal n.° 8.666/93;

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES

8.1- A aplicação de penalidade à licitante reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capítulo

IV das Leis n.° 8.666/93 e pelo Art. 7° da Lei n.° 10.520/02;

8.2- Em conformidade com o Art. 86 da Lei n.° 8.666/93, o atraso injustificado na execução do 
contrato sujeitará o contratado à multa de mora, que, no caso e apreço ser´de 0,5% (meio por cento) 
por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor contratado;

8.3- A referida multa de mora poderá ser descontada dos créditos que a contratada possuir com o 
município, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas 
previstas abaixo;

8.4- Em conformidade com o Art. 87 da Lei n.° 8.666/93, em caso de inexecução total ou parcial do 
contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções:

a) advertência, por escrito;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação efetuada, pela 
inexecução das obrigações constantes deste instrumento;

c)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida  sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada;

8.5- De acordo com o Art. 7° da Lei 10.520/02 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° desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital
e no contrato e nas demais cominações legais;
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8.6- As multas devidas  e/ou prejuízos causados às instalações  da Administração Pública direta  e
indireta pela contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica
em favor da contratante, ou cobrados judicialmente;

8.7- Se a contratada não tiver valores a receber do município terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior;

8.8- A  aplicação  de  quaisquer  das  sanções  relacionadas  neste  termo,  no  edital,  no  contrato

administrativo  ou  outro  instrumento  administrativo  será  precedida  de  processo  administrativo,

garantindo-se no mesmo à contratada o direito da ampla defesa e do contraditório.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1-  A presente  ata  poderá  ser  rescindida,  bem como ser  cancelada  de  pleno direito  a  nota  de

empenho que vier  a  ser  emitida em decorrência desta ata,  a  qualquer  tempo e independente de

notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e

78, na forma do art.  79 da Lei  Federal n. º  8.666/93,  desde que motivado o ato e assegurado à

CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa quando esta:

a)  venha  a  ser  atingida  por  protesto  de  título,  execução  fiscal  ou  outros  fatos  que  

comprometam sua capacidade econômico-financeira;

b) for envolvida em escândalo público e notório;

c) quebrar o sigilo profissional;

d)  utilizar,  em benefício próprio  ou de terceiros informações não divulgadas ao público e  
às  quais  tenha  acesso  por  força  de  suas  atribuições  e  que  contrariem  as  disposições  
estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem;

e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que  a
autorize.

9.2- A nulidade do processo licitatório induz à da presente ata, sem prejuízo do disposto no parágrafo

único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1-  Concluído  todo  o  Processo Licitatório,  a  licitante  vencedora  deverá  comparecer  em até  05

(cinco)  dias  úteis  para  assinar  a  Ata  de  Registro  de  Preços,  sob  pena  de  decair  do  direito  à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste certame;

10.2-  A contratada  deverá cumprir  todas  as obrigações  constantes  neste termo de referência,  em

edital e em sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes

da boa e perfeita execução do objeto;

10.3-  A  contratada  deverá  efetuar  a  entrega  dos  produtos  ora  licitados  em  perfeitas  condições,

conforme especificações, prazo e local  constantes neste termo, acompanhados da respectiva nota

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante,  data de fabricação, data de

validade e prazo de garantia;
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10.4-  Substituir,  reparar ou corrigir,  no todo ou em parte,  no prazo máximo de 05 (cinco)  dias,  o

produto/material que for rejeitado pela unidade solicitante, por irregularidade e/ou inconformidade dos

produtos  com as especificações constantes  neste termo de referência,  bem como às informações

pertinentes que nele deveria constar, sendo a responsabilidade pela troca exclusiva do fornecedor,

inclusive com todos os custos advindos desta;

10.5- Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a data

da  entrega,  os  motivos  que  impossibilitem  o  cumprimento  do  prazo  previsto,  com  a  devida

comprovação; 

10.6-  Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.7-  A contratada  deverá responsabilizar-se única  e exclusivamente  pelos  encargos  trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto licitatório a ser contratado;

10.8-  A  contratada  deverá  responsabilizar-se  pelo  pagamento  de  todas  as  licenças,  taxas  e

emolumentos necessários à fiel execução do contrato, eventuais multas impostas pelas autoridades

constituídas,  além  de  todas  as  obrigações  sociais,  previdenciárias  e  tributárias,  bem  como  por

quaisquer encargos trabalhistas decorrentes do exercício profissional de seus funcionários, despesas

com  pessoal,  de  acordo  com  as  exigências  legais,  inclusive  o  fornecimento  de  transporte,

hospedagem e alimentação  e outras  que  se fizerem necessárias  à  plena e perfeita  execução  do

fornecimento ou da prestação de serviços durante a vigência do contrato. Quando da realização dos

serviços “in loco”, todas as despesas correrão por conta da CONTRATADA;

10.9- A contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e

danos decorrentes da demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou adequação dos

serviços  devido  à  impossibilidade  de  execução  conforme  o  contratado,  sem  qualquer  custo  ao

CONTRATANTE;

10.10-  A contratada deverá contratar  pessoas idôneas para prestarem os serviços nos horários e

formas definidos pelo CONTRATANTE;

10.11- A contratada deverá manter toda a equipe uniformizada, identificada, credenciada, treinada e

habilitada, conforme a legislação vigente; 

10.12-  A  contratada  deverá  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  e  as

supressões  que  se  fizerem  necessárias  ao  fornecimento  ou  prestação  dos  serviços  a  serem

contratados, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato;

10.13- A contratada deverá informar e manter atualizados os endereços, números de telefones fixos e

móveis e endereço eletrônico (e-mail), bem como nome da pessoa autorizada para contatos setoriais

que se fizerem necessários à boa comunicação entre as partes;

10.14- A contratada deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos que causar ao órgão ou a

terceiros, ainda que seja ato culposo praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não

excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  à  fiscalização  ou  acompanhamento  pela

CONTRATANTE;
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10.15-  A  contratada  deverá,  na  hipótese  de  qualquer  reclamatória  trabalhista  proposta  contra  a

CONTRATANTE pelos empregados da CONTRATADA, esta deverá comparecer  espontaneamente

em juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no

processo até a sentença final, respondendo pelos ônus diretos e/ou indiretos de eventual condenação.

Esta responsabilidade não cessa após o término ou rescisão do presente contrato;

10.16- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078, de 1990);

10.17-  Responsabilizar-se pelo transporte,  entrega no local  indicado neste  termo e instalação  dos

materiais gráficos (nos itens que apresentem a necessidade de instalação), não cabendo à Prefeitura

Municipal de Santana da Vargem custear qualquer despesa referente ao transporte, incluindo frete ou

despesas de qualquer outra natureza;

10.18- Oferecer garantia de troca dos produtos, em caso de divergência ou defeito de fabricação;

10.19- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto;

10.20-  Manter-se,  durante  toda  a  vigência  do  processo,  em  compatibilidade  com  as  obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

10.21- Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração,  prestando todos os

esclarecimentos solicitados;

10.22-  Não transferir  a  terceiros,  total  ou parcialmente,  o objeto  desta licitação,  nem subcontratar

qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por escrito;

10.23-  Assumir  por  total  os  custos  com transporte  e  entrega  do  material,  no  local  indicado  pelo

solicitante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo e seus anexos;

11.2-  Exigir  o cumprimento de todas  as obrigações  assumidas  pela Contratada  de acordo com o

presente Termo de Referência;

11.3- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente

com as especificações constantes neste Termo e na proposta, para fins de aceitação e recebimento

definitivo;

11.4- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

11.5  Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  Contratada,  através  de

comissão/servidor especialmente designado;

11.6- Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo

e forma estabelecidos neste Termo;

11.7- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada por

qualquer  dano  causado  a terceiros  em decorrência  de ato  da  Contratada,  de  seus  empregados,

prepostos ou subordinados.

11.8- A Administração se obriga a proporcionar à empresa responsável pela entrega do material todas

as condições necessárias ao pleno cumprimento do objeto.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1-  Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura

de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços com bases previstas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1- Fica eleito o foro da comarca de Três Pontas, estado de Minas Gerais, com exclusão de 

qualquer outro, para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata.

E, por estarem assim justos e firmados, assinam o presente documento em três (03) vias de igual teor
e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo 
presenciaram, ouvindo, ao final, a respectiva leitura.

Santana da Vargem/MG, ……. de ………….. de 202X

_____________________________________

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO

PREFEITO MUNICIPAL

___________________________________

EMPRESA DETENTORA

CNPJ

TESTEMUNHA:__________________________________

CPF:___________________________________________

TESTEMUNHA:__________________________________

CPF:___________________________________________
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