ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE
Rua 7 de Setembro, nº 15 – Centro – Feira Grande
Fone/fax -82.3524-1133
CNPJ 12.207.528/0001-15

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2018
REGISTRO DE PREÇOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
MATERIAL GRÁFICO.

OBS. O ORÇAMENTO ESTIMADO PARA CADA ITEM, ENCONTRA-SE DISPONPIVEL NO
ANEXO I.1

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE.
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EDITAL
Pregão Presencial nº 29/2018
REGISTRO DE PREÇOS
Tipo: Menor Preço Por Item
O Município de Feira Grande, Estado de Alagoas, através de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº
449, de 01 de Agosto de 2017, torna público para o conhecimento das empresas e demais interessados, que
fará realizar licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL do TIPO MENOR PREÇO POR
ITEM, às 09:00 (nove) horas do dia 21 de Setembro de 2018, em sessão pública, na sala da Comissão
Permanente de Licitações, situada à Rua 7 de setembro, nº 15, Centro, Feira Grande/AL, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Administração, obedecendo rigorosamente aos termos,
especificações, instruções e condições contidas neste instrumento e seus anexos.
O presente certame, e a contratação dele decorrente, obedecerão integralmente à Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2002, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como pela Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e demais normas sobre licitação em vigor, e condições
estabelecidas neste Edital.
Este Edital e seus Anexos encontram-se à disposição das empresas interessadas na Sede Administrativa do
Município de Feira Grande/AL, no horário das 08:00 às 12:00, até o dia que antecede à data do Certame,
podendo ser solicitado pelo e-mail: licitacoescpl17@hotmail.com.
1. DO OBJETO:
1.1. A presente licitação tem por objeto formalização de Ata de Registro de Preços para contratação de
empresa para aquisição de MATERIAL GRÁFICO, conforme especificações constantes no anexo I,
parte integrante do presente instrumento.

1.2. SUPRIMIDO!
1.3. SUPRIMIDO!
2. DOS VALORES E DOS RECURSOS FINANCEIROS:
2.1. As despesas decorrentes deste certame serão cobertas pelas Leis Orçamentárias do Município de Feira
Grande/AL, para o exercício de 2018.
2.2. Caso a futura Ata de Registro de Preços venha extrapolar o exercício orçamentário vigente, as
despesas com estes objetos serão cobertas pelo Orçamento Geral do Município de competência do
exercício orçamentário vigente na data da realização da despesa.
3. DA PARTICIPAÇÃO:
3.1. Poderão participar as empresas interessadas, pertinentes ao ramo de atividade relacionada ao objeto
deste certame, INCLUSIVE MI – Microempreendedor Individual, que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, desde que:
3.1.1. Desempenhem atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão;
3.1.2. Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital.
3.2. Não serão admitidas nesta licitação as participações de licitantes:
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3.2.1. Em processo de falência, recuperação judicial, extrajudicial, de insolvência, ou sob outra forma
de concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que
por esta tenham sido declaradas inidôneas;
3.2.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de Feira Grande/AL suspenso;
3.2.4. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou
ainda, qualquer que seja sua forma de constituição.
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
4.1. A licitante deverá se apresentar para o credenciamento junto ao pregoeiro através de 01 (um)
representante/preposto, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório.
4.2. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único admitido a intervir nas fases
dos procedimentos licitatórios e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua
representada.
4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos regularmente
autenticados:
4.3.1. Cópia do documento oficial de identidade ou outro equivalente que contenha foto. A
autenticidade desses documentos poderão ser comprovados mediante cópia acompanhado
do original e/ou por reconhecimento de firma.
4.3.2. Procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances
de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou
documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no
caso de o representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em
decorrência de tal investidura.
4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos
documentos comprobatórios dos poderes do outorgante.
4.5. A não apresentação ou a incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a
participação da licitante no presente certame licitatório, porém, impedirá o suposto representante de
praticar atos no processo licitatório em nome da empresa. Neste caso, as declarações de que trata os
subitens 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3 deverão estar acompanhadas de documento(s) que comprove(m) a
capacidade do subscritor em representar a licitante.
4.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante, bem
como se o mesmo for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de outra empresa que esteja
presente no certame.
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES:
5.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos interessados ou seus
representantes/prepostos, devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, ao
pregoeiro, que dirigirá a sessão, juntamente com a sua Equipe de Apoio, após abertura da mesma,
receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por
pessoas não credenciadas, sendo registrados em ata os nomes das licitantes:
5.1.1. Declaração, conforme modelo sugestão contido no Anexo II deste Edital, separada de quaisquer
dos envelopes exigidos no subitem 5.1.4, dando ciência de que cumpre os requisitos de
habilitação para o presente certame licitatório, exceto quanto à regularidade fiscal das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, as quais somente serão exigidas quando da
assinatura do contrato e, se for o caso, declaração de enquadramento como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte;
5.1.2. Declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem 5.1.4, assinada por quem
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
6.
6.1.

de direito, que a empresa é considerada MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, consoante incisos I e II do Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006,
conforme modelo sugestão contido no Anexo V deste Edital, acompanhada de Certidão
Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
5.1.3. Declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos subitem 5.1.4, assinada por quem de
direito, de elaboração independente de proposta, conforme modelo constante do Anexo VII do
edital, em cumprimento ao disposto na Portaria SDE Nº 51, de 03 de julho de 2009, da
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça;
5.1.4. Em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para as Propostas de Preços
(Envelope “A”) e Documentos de Habilitação (Envelope “B”).
A não entrega das declarações exigidas nos subitens 5.1.1 e 5.1.3 implicará o não recebimento, por
parte do pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da Proposta de Preços e de Habilitação e,
portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório, SALVO o caso específico do item 5.2.1.
5.2.1. As declarações de que tratam este subitem poderão ser produzidas de próprio punho na sessão
do certame, desde que o representante possua outorga de poderes para tal feito.
Tão logo tenham sido recebidos os documentos exigidos na licitação, na forma do subitem 6.1 deste
Edital, o pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas
novas licitantes ao certame.
Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o pregoeiro concluirá, se ainda
não o tiver feito, o exame dos documentos pertinentes aos credenciamentos dos representantes das
licitantes, exame este iniciado antes da abertura da sessão.
Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos
representantes das licitantes, o pregoeiro promoverá a abertura dos envelopes que contêm as
propostas de preços, conferindo-as e rubricando-as em todas as suas folhas.
Após o início da abertura dos envelopes contendo as propostas de preços não caberá desistência do
licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo pregoeiro.
DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO:
Os conjuntos de documentos relativos às PROPOSTAS DE PREÇOS e à HABILITAÇÃO deverão
ser entregues separadamente, em envelopes fechados, opacos, rubricados no fecho e identificados
com o nome da licitante, o número da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos
("Propostas de Preços" e "Documentos de Habilitação"), na forma dos subitens a seguir:

6.1.1. Envelope contendo os documentos relativos às Propostas de Preços:
ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
DIA 21/09/2018 – 09:00 HORAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
MATERIAL GRÁFICO.
CNPJ
6.1.2. Envelope contendo os Documentos de Habilitação:
ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
DIA 21/09/2018 – 09:00 HORAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
MATERIAL GRÁFICO.
CNPJ
6.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em
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original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor
do Município (caso este que deverá vir acompanhada do original), ou ainda, por meio de
publicação em órgão de imprensa oficial.
6.2.1. As cópias dos documentos que deverão ser apresentadas dentro dos envelopes “Propostas de
Preços” e “Documentos de Habilitação” poderão, mediante a apresentação do original, ser
autenticadas por servidor do Município, no dia da realização da sessão.
6.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em
fac símile, mesmo autenticadas, ADMITINDO-SE fotos, gravuras, desenhos ou gráficos apenas como
forma de ilustração das propostas de preços.
7. DO ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS:
7.1. O envelope “A” conterá as propostas de preços da licitante, que deverá atender aos seguintes
requisitos:
7.1.1. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada, e rubricadas em todas as folhas pelo
representante legal da licitante proponente ou por quem de direito;
7.1.2. Indicar nome ou razão social da licitante, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico
(e-mail), este último se houver, para contato, bem como: nome, estado civil, profissão, nº do
CPF e Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa, para fins de assinatura da Ata de
Registro de Preços;
7.1.3. Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação;
7.1.4. Ser apresentados preços, de acordo com o objeto deste Edital, unitários e totais correspondentes
aos itens de acordo com a ordem dos itens dispostos no Anexo I, em moeda corrente nacional
(R$), com duas casas decimais depois da vírgula. Em caso de divergência entre os valores
unitários e totais prevalecerão os primeiros, e os expressos em algarismos e por extenso, serão
considerados este último;
7.1.5. Declaração expressa na proposta de que os preços apresentados incluem todos os custos e
despesas, tais como, e sem se limitar a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de
administração, produtos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
7.1.6. Constar declaração de que a entrega se dará em sua sede de forma parcial, com sua entrega
realizada de imediato, mediante o recebimento de requisição ou documento equivalente
expedido pela Administração;
7.1.7. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços, ou qualquer outra condição que
induza ao julgamento subjetivo de mais de um resultado.
7.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidas da proposta, ou incorretamente
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos,
a esses ou a qualquer título, devendo o objeto do certame ser fornecido ao Município sem ônus
adicionais.
7.3. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
7.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos,
sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
7.5. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.6. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo pregoeiro.
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7.7. A licitante que no ato da sessão impugnar ou aduzir erros ou impropriedades quanto ao(s)
produto(s) pertinente(s) às propostas apresentadas pelas demais licitantes, no que concerne(m)
a(s) sua(s) composição, fabricação, gramatura, ou qualquer outro fato que repute relevante,
deverá apresentar os elementos necessários para provar as suas alegações. A não-comprovação,
por parte da impugnante, dentro do prazo fixado pelo pregoeiro, facultará a Administração à
instauração de processo administrativo para apurar o retardamento do certame em face de
alegações insubsistentes e impertinentes ao interesse do Município.
7.8. A Proposta de Preços terá de ser assinada por quem tenha capacidade de representar a empresa, ativa
e passivamente, nos atos judiciais e extrajudiciais, ou por seu procurador com poderes para tanto.
7.9. Serão desclassificadas:
7.9.1. As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
7.9.2. As propostas apresentadas que não contenham os preços do item que pretende
concorrer;
7.9.3. Propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto deste certame;
7.10. O pregoeiro poderá solicitar da proponente amostra do(s) produto(s) para verificação de sua
conformidade com as especificações exigidas neste Edital.
7.10.1. A(s) amostra(s) deverão ser entregues no Setor de Licitações dentro do prazo de 48 (quarenta
e oito) horas do encerramento da sessão que julgar a proposta.
7.10.2. Erros formais na proposta não serão automaticamente desclassificadas.
7.10.3. Entende-se por erros formais da proposta na forma do item 7.10.2:
7.10.3.1 Quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço
ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário do TCU).
7.11. Da readequação da Proposta:
7.11.1. A licitante adjudicatária deverá apresentar em via impressa, devidamente assinada por
quem detenha poderes para tal, e em meio magnético (formato Word/Excel), sua proposta
readequada à etapa de lances, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis do ato de ciência da
adjudicação, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital, relativas ao
retardamento do certame.
7.11.2. A Administração não aceitará, quando da readequação dos preços na forma do subitem
acima, que estes se apresentem superiores àqueles preliminarmente apresentados em sua
proposta de preços contida no Envelope A.
8. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
8.1. O pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preços
para EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, objeto da presente
licitação, bem como informará os respectivos preços propostos.
8.2. SUPRIMIDO!
8.3. Serão classificadas e proclamadas pelo pregoeiro as licitantes que apresentarem as propostas de menor
preço por item e as demais cujas propostas estejam com preços superiores em até 10% (dez por cento)
em relação à de menor preço, conforme disposto no inciso VIII, do Art. 4º da Lei no 10.520/2002.
8.4. Caso não haja, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no subitem anterior,
o pregoeiro classificará e proclamará as melhores propostas subsequentes, até que haja no máximo 03
(três) licitantes classificadas, quaisquer que sejam os preços ofertados, conforme disposto no inciso
IX, do Art. 4º da Lei no 10.520/2002.
8.5. SUPRIMIDO!
8.6. Para as licitantes classificadas, conforme estabelecido no subitem 8.3 ou 8.4 será dada oportunidade
para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos e de valores decrescentes.
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8.7. O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentarem
lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as demais, em ordem decrescente de
valor.
8.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão da
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para
efeito de ordenação das propostas.
8.9. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas
exclusivamente pelo CRITÉRIO DE MENOR PREÇO POR ITEM.
8.10. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate ficto, será assegurada, como
critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.
8.11. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais, ou até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada.
8.12. Para efeito do disposto no subitem 8.11, ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte
forma:
8.12.1.
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para,
conforme sua conveniência, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,
sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
8.12.2.
Não ocorrendo a adjudicação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma
do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes, que porventura se enquadrem na
hipótese do inciso anterior, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
8.12.3.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.13, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.13. Na hipótese dos subitens 8.13 e 8.14, caso a Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte não
oferte lance, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
8.14. O disposto no subitem 8.12 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
8.15. SUPRIMIDO!
8.16. O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira
classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito.
8.17. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de
habilitação.
8.18. A licitante que apresentar documentação de habilitação incompleta ou incorreta, certidões
vencidas, ou que não comprovem a regularidade a que se destinam, será declarada inabilitada, com
ressalvas às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte quanto à regularidade fiscal e
trabalhista na forma do artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
8.19. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a licitante vencedora,
sendo-lhe adjudicado pelo pregoeiro o objeto da presente licitação.
8.20. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências da habilitação, o pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da
licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do
certame.
8.21. Após a adjudicação do objeto da presente licitação, o pregoeiro indagará as demais licitantes
para se manifestarem sobre a intenção de registrar a aceitabilidade de cotar os bens ou serviços
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com preços iguais aos valores adjudicados em favor da(s) licitante(s) vencedora(s), em sequência
de classificação final da etapa de lances, fazendo constar na ata circunstanciada da sessão os
eventuais registros.
8.22. Havendo manifestação positiva da(s) licitante(s), o pregoeiro providenciará a abertura do envelope
“B” (Documentos de Habilitação) das mesmas, dando vistas a todos os presentes, para que os assinem
e rubriquem, para fins julgamento da habilitação das mesmas, na forma deste edital.
8.23. Caso a(s) licitante(s) seja(m) declarada(s) inabilitada(s), o registro da intenção de aceitabilidade de
cotar os bens com preços iguais aos valores adjudicados em favor da(s) licitante(s) vencedora(s)
restará prejudicado, e não constará na Ata de Registro de Preços.
8.24. As impugnações e/ou recursos quanto ao julgamento da habilitação da(s) licitante(s) enquadradas
na hipótese acima não terão efeito suspensivo, ficando estabelecido que o processo tramitará
simultaneamente ao julgamento dos incidentes com o objetivo da assinatura da Ata de registro de
Preços objeto do certame.
8.25. O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço melhor.
8.26. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e
que, ao final, deverá ser assinada pelo pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das
licitantes presentes.
8.27. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações contidas nos
documentos exigidos pelo Edital e em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão as
primeiras.
8.28. No caso da licitante ser uma Microempresa ou uma Empresa de Pequeno Porte, se esta
apresentar restrições na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da declaração da licitante vencedora do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da
documentação, nos termos do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, com vista à
contratação.
9. DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
9.1. É condição básica para a fase de habilitação, que a licitante apresente, em um envelope, cópias
autenticadas, em cartório, dos documentos abaixo relacionados, com prazo vigente, em uma via
ou se preferir autenticadas, nos termos do subitem 6.2.1, pelo pregoeiro ou membros da Equipe
de Apoio. (Art. 32, Caput da Lei nº 8.666/93).
9.2. A licitante deverá apresentar declaração de que não possui em seus quadros de pessoal empregados
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99), de acordo com o modelo sugestão constante do Anexo
III deste Instrumento.
9.3. A licitante deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato que possa impedir a sua
habilitação neste certame, conforme modelo Anexo IV.
9.4. Os demais documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa
oficial, ou na forma do subitem 6.2.1, os quais se referem a:
9.4.1. Habilitação Jurídica:
9.4.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, ou
consolidação, devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso
de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores devidamente autenticados, SALVO se já apresentado no
CREDENCIAMENTO.
9.4.1.2. Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em
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funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir (conforme o caso).
9.4.2. Regularidade Fiscal:
9.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
9.4.2.2. Prova de Certidão Negativa de Débitos Municipal, relativo à sede da licitante;
9.4.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional);
9.4.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, sede da licitante;
9.4.2.5. Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
9.4.2.6. Certidão Negativa de Débito emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (a
apresentação da CND FEDERAL supre equivale a do INSS);
9.4.2.7. Certidão Negativa de Débitos Federais (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho
(Inciso IV do Art. 27, incluído pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2012).
9.4.2.8. A
CONSULTA
A
TODAS
AS
CERTIDÕES
PODERÃO
SER
PROVIDENCIADAS PELO PREGOEIRO NA SESSÃO DO PREGÃO E, CASO
ALGUM LICITANTE TENHA DEIXADO DE APRESENTA-LA, PODERÁ,
PARA FINS DE AMPLIAÇÃO A COMPETITIVIDADE DO CERTAME, SER
IMPRESA NA HORA, DESDE QUE A MESMA ESTEJA NEGATIVA OU
POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS.
9.4.3. Qualificação Técnica:
9.4.3.1. Apresentação de pelo menos 01 um atestado, com firma reconhecida, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da empresa Proponente,
comprovando o fornecimento dos objetos compatíveis com o objeto deste certame.
9.4.3.2. Declaração do conhecimento de todas as informações acerca do presente Certame e que
aceita todas as condições nele contidas para o fiel cumprimento das obrigações; Na
ausência desta declaração, pressupõe-se que a licitante concorda com as condições
estabelecidas neste edital.
9.4.4. Qualificação Econômico-Financeira:
9.4.4.1. A licitante deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido)
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item
pertinente.
9.4.4.2. Certidão Negativa expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do
Estado, comprovando a inexistência de processo de falência, recuperação judicial
ou concordata.
9.4.5. Documentos com prazo de validade vencidos ensejará a inabilitação da licitante, exceto
nos casos previstos no item 9.4.2.8.
9.5. Disposições Gerais da Habilitação:
9.5.1. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar também o
decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
9.5.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
9.5.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o pregoeiro considerará a licitante inabilitada, salvo nos
casos do item 9.4.2.8 e nos casos em que se puder sanar na hora do certame irregularidades
sanáveis, a exemplo da falta de alguma declaração que possa ser feita na hora pelo
representante legalmente constituído da empresa.
9.5.4. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante. Salvo
nos casos do item 9.4.2.8.
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9.5.5. Os documentos que não consignarem em seu teor o prazo de validade, somente serão aceitas
quando datadas de no máximo 60 (sessenta) dias da data de sua expedição.
10. DOS RECURSOS:
10.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do
recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar as contrarrazões, em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso
e adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora.
10.3. Qualquer recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.
10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em ata.
10.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas às interessadas na sala da Comissão
Permanente de Licitação, no endereço acima nos dias úteis, no horário de 8:00 às 12:00 horas. Não
serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax ou após terem vencidos os respectivos
prazos legais.
11. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
11.1. Decididos os eventuais recursos administrativos interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente homologará o pregão.
11.2. Homologado o resultado da licitação, o Município, respeitada a ordem de classificação e a
quantidade de fornecedoras a serem registradas, convocará as vencedoras para a assinatura da
Ata de Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias, que, após cumpridos os requisitos de
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no
presente instrumento licitatório.
11.2.1. O registro das demais licitantes que aceitaram cotar os bens/serviços com os preços iguais
à(s) Licitante(s) vencedora(s), o qual constará na Ata de Registro de Preços, terá por objetivo
a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas
hipóteses de ocorrência das situações elencados nos artigos 77 e 78 e das formas previstas no
artigo 79, da Lei no 8.666/93 e dos casos previstos nos art. 20 e 21 do Decreto Federal
7.892/2013, momento no qual serão convocadas para assinatura da respectiva Ata de
Registro de Preços, no mesmo prazo do subitem acima, sob pena de aplicação das
penalidades dispostas neste edital no caso de desatendimento à convocação.
11.3. As convocações de que tratam o subitem anterior deverão ser atendidas no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a critério da Administração, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93 e
neste edital.
11.4. A Ata firmada com as licitantes fornecedoras observará a minuta constante no Anexo VI.
11.5. Sempre que a licitante vencedora não atender à convocação, nos termos definidos no subitem 11.2, é
facultado ao Município, dentro do prazo e condições estabelecidos, convocar remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar o item específico ou o Registro de
Preços.
11.6. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a Adjudicatária obriga-se a fornecer os bens a ela
adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na
proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as condições mais favoráveis à
Administração.
11.7. A Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.
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11.8. 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
a este Município, desde que devidamente comprovada a vantagem.
11.9. Os órgãos e entidades que não participaram do presente Registro de Preços, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, deverão manifestar seu interesse junto ao
Município, para que esta indique as possíveis fornecedoras e respectivos preços a serem praticados,
obedecida à ordem de classificação.
11.10. Caberá a fornecedora beneficiária da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
11.11. As aquisições ou contratações adicionais a que se referem os subitens 11.8 e 11.9 não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
11.12. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na sua
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
(do) para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de
órgãos não participantes que aderirem.
11.13. Será vedado qualquer acréscimo nos quantitativos fixados na ata de registro de preços, inclusive os
acréscimos que tratam o § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
11.14. O órgão gerenciador e os órgãos participantes não estão obrigados, por força da ata de registro, a
adquirirem os bens/serviços objeto da ata de registro de preços.
11.15. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
11.16. Compete aos órgãos não participantes que aderirem a ata de registro de preços os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.
12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
12.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:
12.1.1. Efetuar o pagamento à Fornecedora Registrada, de acordo com o prazo estabelecido na
ATA;
12.1.2. Comunicar formal e imediatamente à Fornecedora Registrada qualquer anormalidade No
fornecimento dos bens objeto desse certame, podendo recusá-los caso não estejam de
acordo com as exigências estabelecidas neste certame;
12.1.3. Prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas
Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
12.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na Ata, no instrumento
convocatório e seus anexos;
12.1.5. Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o Órgão Gerenciador,
por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
12.1.6. Renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos;
12.1.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada;
12.1.8. Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.
12.2. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
Fornecedora Registrada pela completa e perfeita execução do fornecimento.
12.3. SÃO OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA REGISTRADA:
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12.3.1. Atender as solicitações em um prozo máximo de 5 (cinco) dias a partir do recebimento da
nota de empenho e ordem de fornecimento, a partir da data da assinatura da Ata, nas
quantidades solicitadas e de acordo com os preços aduzidos em sua proposta;
12.3.2. Atender prontamente quaisquer exigências do servidor indicado pela Administração,
inerentes ao objeto da contratação;
12.3.3. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;
12.3.4. Conceder os descontos promocionais expressos no subitem 14.1.1 deste edital;
12.3.5. Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os bens/serviços
ofertados na licitação;
12.3.6. Manter firme sua proposta durante o prazo de validade da ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS;
12.3.7. Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo
representante do Órgão Gerenciador;
12.3.8. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a
expressa concordância do Órgão Gerenciador;
12.3.9. Responder por eventuais danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros durante a
vigência desta Ata por seus agentes ou prepostos;
12.4.
Responder por quaisquer ônus, despesas, salários, Previdência Social, ônus trabalhista,
FGTS, tributos em geral e seguros que incidam ou venham a incidir na prestação de serviços objeto
deste Contrato;
12.4.1 Assumir responsabilidade civil pelos riscos decorrentes da execução dos serviços;
12.4.1.1 CONTRATADA deverá fornecer ao seu pessoal técnico toda ferramenta necessária
para reparos no local;
12.4.1.2Comunicar ao CONTRATANTE a existência de qualquer defeito que notar nos
equipamentos e que não possa ser eliminado nos termos deste CONTRATO, para a
aprovação do conserto;
12.5 Responsabilizar-se pelos prejuízos financeiros decorrentes da não prestação do serviço;
12.5.1 Manter os preços dos serviços durante a vigência do Contrato, conforme proposta e tabela de
preços fornecidos por ela CONTRATADA;
12.5.2 Os impostos, taxas e fretes e outras despesas oriundas da prestação do serviço, correrão por
conta da CONTRATADA;
12.5.3 Não subcontratar o objeto deste Contrato, no todo ou parcialmente, sem expressa
autorização do CONTRATANTE.
13
DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
13.4 Os materiais, objeto deste certame, serão entregues após o atendimento de todas as condições
estabelecidas neste Edital e demais documentos que o integram.
13.5 A entrega será dentro do prazo de 05 (cinco) dias, e será entregue no local indicado pela secretaria de
Solicitante, e serão realizados em conformidade com os objetos licitados, através de requisição
emitida por órgão pertencente a esta Administração Pública Municipal.
13.6 Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
13.7 Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Edital e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte
quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
13.8 Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação
mediante termo circunstanciado.
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13.9 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.
13.10 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
14
DO PREÇO E DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS:
14.4 Os materiais, objeto deste certame, terão os preços praticados em conformidade com os apresentados
na(s) proposta(s) da licitante vencedora.
14.5 Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais que sejam devidos em
decorrência direta ou indireta, do contrato a ser executado, serão de exclusiva responsabilidade da
Licitante.
14.6 A licitante vencedora será responsável por todas e quaisquer obrigações e compromissos contraídos
com quem quer que seja, não se vinculando ao Município, a qualquer título, nem mesmo
solidariamente.
15
DA REVISÃO E DO REAJUSTE:
15.4 Os preços propostos não serão passíveis de reajuste, na forma da Lei Federal nº 10.192 de
14.02.2001, salvo nos casos previstos na alínea “d”, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. Ocorrendo algum
fato que quebre a equação econômico – financeiro da Ata de Registro de Preços durante sua vigência
a empresa Beneficiária da Ata deverá provocar o Órgão Gerenciador para que revise os preços
registrados comprovando por meio de documentos incontestes que o valores sofrerão aumentos
consideráveis, insuportáveis de serem mantidos. Caso fique provado o aumento dos preços bem
como suas diminuições no custo, serão revistos por meio de termo aditivo publicado no Diário
Oficial.
16
DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO:
16.4 O pagamento da fatura será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia
imediato à apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(ais) acompanhada(s) das requisições emitidas pelo setor
competente do Município e devidamente atestadas por servidor responsável.
16.5 O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante vencedora encontra-se em regular
situação fiscal para com as fazendas estadual e federal.
16.6 Nenhum pagamento será feito sem que a adjudicatária tenha recolhido o valor de multa
eventualmente aplicada.
16.7 Havendo erro na fatura/nota fiscal/recibo, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a
mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a contratada tome as medidas saneadoras
necessárias.
16.8 O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da contratada,
indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência,
localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.
17
DA GARANTIA DO OBJETO
17.4 A licitante responderá solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os bens
impróprios ou inadequados a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo a
Administração exigir a substituição das partes viciadas.
17.4.1 Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, poderá a
Administração exigir, alternativamente e à sua escolha:
17.4.1.1 A substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de
uso;
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17.4.1.2 O abatimento proporcional do preço.
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DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
18.4 A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e de ampla defesa, ficará
impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto,
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
18.5 Quando a Adjudicatária não apresentar situação regular no ato da entrega da Ordem de Fornecimento
ou da assinatura da Ata de Registro de Preços, será convocada outra licitante, observada a ordem de
classificação, para celebrar com a Administração, e assim sucessivamente.
18.6 Se a Adjudicatária recusar-se, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou a receber
a Ordem de Fornecimento, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor global de sua
proposta em favor do Município, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.
18.7 A Adjudicatária ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela inexecução total ou parcial da Ata
de Registro de Preços:
18.7.1 Advertência;
18.7.2 Multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a qualquer cláusula ou
condição estabelecida na Ata de Registro de Preços, aplicada em dobro na reincidência.
18.8 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
18.9 Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser inscrito na
Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente.
18.10 O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer agência integrante da
Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas,
a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante.
18.11 As sanções previstas no subitem 18.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 18.4,
facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
18.12 As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores.
19
DO CANCELAMENTO DA ATA:
19.4 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelos motivos elencados nos artigos 77 e 78 e das
formas previstas no artigo 79, da Lei no 8.666/93 e dos casos previstos nos art. 20 e 21 do Decreto nº
7.892/2013.
20
DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
20.4 Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão, através
de petições protocoladas, encaminhadas ao pregoeiro, na sala da Comissão Permanente de Licitação,
no endereço expresso no preâmbulo deste Edital. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
20.5 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
21
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
21.4 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
21.5 A apresentação de proposta implicará na plena aceitação por parte da licitante das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na
Administração.
21.7 O Prefeito poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público, derivadas de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.
21.8 É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
21.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante,
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta
durante a realização da sessão pública de pregão.
21.10 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a
segurança da contratação.
21.11 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.12 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas
de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
21.13 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será competente o juízo da
Comarca do Município de Feira Grande.
21.14 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos.
21.15 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente certame licitatório deverão ser enviados por
escrito ao pregoeiro em até 3 (três) dias anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, para
o endereço constante no preâmbulo deste edital.
21.16 Cópias do edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, mediante recibo, nos horários de 8:00
às 12:00 horas, no endereço referido no item anterior ou através do endereço eletrônico:
licitacoescpl17@hotmail.com
21.17 Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro.
21.18 Fazem parte integrante deste Edital:
a) Anexo I – Termo de Referência e Especificações e Quantitativos dos Objetos;
b) Anexo II – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação;
c) Anexo III – Modelo de Declaração em Relação ao Trabalho de Menores;
d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;
e) Anexo V – Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte;
f) Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços;
g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
h) Anexo VIII – Modelo de Proposta.
Feira Grande/AL, 05 de Setembro de 2018.
Bruno Barbosa de Albuquerque
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO
1.1. O presente Termo de Referência vem solicitar contratação de empresa especializada no fornecimento
de material gráfico para atender as necessidades das secretarias municipais de Feira Grande, de acordo com
as especificações no Anexo I que integra este Termo de Referência.
2. JUSTIFICATIVA:
2.1. A solicitação justifica-se a atender a confecção de material gráfico para divulgação dos eventos a
serem realizados, para o atendimento das demandas dos setores com relação a papel timbrado institucional,
capas de processos, etc. Faz-se necessário a contratação de empresa especializada na confecção destes
tipos de materiais. Assim, a execução dos serviços gráficos se justifica visando atender os objetivos e
demandas de todas as secretarias, que além de fundamental importância, permite maior transparência e
visibilidade das ações e trabalhos das Secretarias do Município de Feira Grande.
3. PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
3.1. O prazo de entrega dos itens não pode ser superior a 05 (cinco dias), contados a partir do recebimento
da ordem de fornecimento e será entregue no Almoxarifado Central, localizado a Rua 07 de Setembro,
S/N, Centro, em horário comercial das 08 às 12 h e das 14h às 16h.
4. DO VALOR DE REFERÊNCIA
4.1. Os valores serão obtidos mediante pesquisa de preços de mercado do setor competente e os
documentos e comprovações que integram o processo administrativo.
5. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1-Para a execução do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:
a) – Verificar e fiscalizar as condições necessárias da CONTRATADA, visando estabelecer controle de
qualidade do produto e da prestação dos serviços;
b) – Designar um servidor responsável pela fiscalização da execução do contrato.
c) – Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos
mínimo constantes do Anexo I deste Termo de Referência;
d) – Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada
um dos itens que compõe o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
e) – Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos técnicos
da contratada;
5.2-A CONTRATADA se obriga à:
a) Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatícios com a CONTRATANTE;
b) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato;
c) Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação especifica de
acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus empregados no desempenho do fornecimento ou
em conexão com a lei;
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d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal solicitante ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento, não excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
e) Responsabilizar-se pelo fornecimento, testes e funcionamento do objeto deste contrato e pelo
fornecimento da documentação pertinente atendido os requisitos e observadas as normas constantes
dos Anexos que integram este instrumento.
f) Executar o fornecimento na forma estabelecida neste instrumento, observando as normas legais a
que está sujeita para o cumprimento deste contrato;
g) Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas no
fornecimento do objeto;
h) Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender suas
reclamações inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade,
providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades contatadas pelo
OCNTRATANTE;
i) Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante para acompanhamento da
execução do contrato. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a
responsabilidade da Contratada pela execução de qualquer serviço;
j) Colocar a disposição do CONTRATANTE todos os meios necessários a comprovação da qualidade
e operacionalidade do bem, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações;
k) Manter, durante toda execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação
exigidas por ocasião da licitação/contratação;
l) Indicar formalmente, prepostos, quando da assinatura do contrato, aceito pelo CONTRATANTE,
para representar a Contratada, sempre que for necessário, o qual tenha capacidade gerencial para
tratar de todos os assuntos definidos no contrato;
m) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante, quanto a aquisição.
6.0– CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
6.1. – A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas constantes do
Anexo I deste Termo de Referência e à proposta da licitante;
7. DO PREÇO E DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS:
7.1. O produto e os serviços, objeto do certame, terá o preço praticado em conformidade com os
apresentados na(s) proposta(s) da licitante vencedora.
7.2. Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais que sejam devidos em
decorrência direta ou indireta, do contrato a ser executado, serão de exclusiva responsabilidade da
Licitante.
7.3. A licitante vencedora será responsável por todas e quaisquer obrigações e compromissos contraídos
com quem quer que seja, não se vinculando ao Município, a qualquer título, nem mesmo solidariamente.
8. DO REAJUSTE:
8.1. Os preços propostos não serão passíveis de reajuste, na forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.02.2001,
salvo nos casos previstos na alínea “d”, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
9. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO:
9.1. O pagamento da fatura será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia imediato à
apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(ais) acompanhada(s) das requisições emitidas pelo setor competente do
Município e devidamente atestadas por servidor responsável.
9.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a empresa encontra-se em regular situação
fiscal para com as fazendas estadual e federal.
9.3. Nenhum pagamento será feito sem que a contratada tenha recolhido o valor de multa eventualmente
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aplicada.
9.4. Havendo erro na fatura/nota fiscal/recibo, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma
ficará pendente e o pagamento sustado, até que a contratada tome as medidas saneadoras necessárias.
9.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da contratada, indicada
na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número
da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
a).A aplicação de penalidades à licitante vencedora reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do
capítulo IV - Das Sanções Administrativas da Lei nº 8.666/93;
b). Caso a empresa contratada se recuse a fornecer o objeto/serviço contratado, sem motivo justificado,
ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou
cumulativamente:
1.Advertência, por escrito;
2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da contratação;
3. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
c).A empresa que deixar de entregar, no todo ou em parte, a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais;
d).Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor global
contratado a título de mora, por dia de atraso no cumprimento de qualquer prazo previsto neste instrumento
contratual, independentemente da notificação prevista no subitem 9.3.2, deste contrato;
e).Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por
escrito, nos casos previstos nos incisos II e V do parágrafo 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, até o vencimento
do prazo de entrega do objeto, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação;
f).Vencido(s) o(s) prazo(s), a CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA comunicando-a da data-limite;
g).A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada à sanção de que trata o subitem 9.4;
h). Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato e aplicará multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor global do contrato;
i).Em caso de inexecução parcial da obrigação será aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o
valor global do contrato;
j).As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da CONTRATANTE pela CONTRATADA
serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da CONTRATANTE,
ou cobradas judicialmente;
k).Se a CONTRATADA inadimplente não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05
(cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no item
anterior;
l).A aplicação de multas, bem como a rescisão de contrato, não impedem que a CONTRATANTE aplique à
CONTRATADA as demais sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93;
m).A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de
processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório.
11. DA RESCISÃO
a). A Execução do Contrato reger-se-á pelo Capítulo III - Seção IV - Da Execução dos Contratos, da Lei nº
8.666/93;
b). A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão com as consequências contratuais
previstas em Lei, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, reconhecendo desde já
a CONTRATADA os direitos da Administração previstos no artigo 55, inciso IX, da referida Lei.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE
Rua 7 de Setembro, nº 15 – Centro – Feira Grande
Fone/fax -82.3524-1133
CNPJ 12.207.528/0001-15
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. As despesas decorrentes do objeto deste certame serão cobertas pelas Leis Orçamentárias do
Município de Feira Grande/AL, para o exercício de 2018.
13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
13.1. O prazo de vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

Feira Grande/AL, 09 de julho de 2018.

Ícaro Vargas Rocha
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO I
ITEM
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DESCRIÇÃO
AGENDA PERSONALIZADA: Confecção de agenda personalizada, capa dura
personalizada e miolo padrão. Tamanho de 15x22. Capa: Capa e contracapa em
papel couchê, capa dura, 350g/m², 4x4 cores. Miolo: com 384 páginas no Offset
75g, com impressão em 1x1 cor e 12 páginas no Couchê Liso 90g, com impressão
4x1 cores. Modelo e arte a ser entregue no momento do pedido.
ATESTADO MÉDICO: Confecção de Atestado em papel offset, gramatura
mínima de 75g/m², dimensões: 15,0 x 21,0 cm, 1x1 cores, bloco com 100 folhas.
Modelo e arte a ser entregue no momento do pedido.
BLOCO DE NOTAS 44: Confecção de Bloco de Notas, formato: A4, medindo
21,0 x 29,7cm, cor: 4x0, material: papel offset 75gr, com contracapa, cartão 250gr,
impressão: 4x0 cores, com 20 folhas. Modelo e arte a ser entregue no momento do
pedido.
BLOCO DE NOTAS A5: Confecção de Bloco de Notas, formato: A5, medindo
15,0 x 21,0 cm, cor: 4x0, material: papel: capa: couchê fosco 150g, miolo: papel
offset 90g, extra: blocado (colado), bloco com 50 folhas. Modelo e arte a ser
entregue no momento do pedido.
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO: Confecção de Boletim Epidemiológico, número
mínimo 16 páginas, papel couchê brilho, gramatura mínima 115g/m², dimensões:
29,7 x 42,0 cm aberto, 21,0 x 29,7 cm fechado, 4x4 cores, frente e verso,
acabamento canoa com 02 grampos. Modelo e arte a ser entregue no momento do
pedido.
CAPA PROCESSO: Confecção de capas de processo administrativo, tamanhos
aproximados: formato fechado 240x330 mm, formato aberto 480x330 mm, em
cartolina 180g/m², acabamento: dobra paralela. CORES VARIADAS. Modelo e
arte a ser entregue no momento do pedido.
CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO 1,0 X 2,70 CM: Confecção de
Carimbo automático, material corpo acrílico, estojo com resina, tipo automático,
auto-entintado, formato retangular, características: retrátil com mola, dimensões:
1,0 x 2,70 cm. Cores variadas. Modelo e arte a ser entregue no momento do
pedido.
CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO 1,0 X 6,0 CM: Confecção de
Carimbo automático, material corpo acrílico, estojo com resina, tipo automático,
auto-entintado, formato retangular, características: retrátil com mola, dimensões:
1,0 x 6,0 cm. Cores variadas. Modelo e arte a ser entregue no momento do pedido.
CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO 1,40 X 3,80 CM: Confecção de
Carimbo automático, material corpo acrílico, estojo com resina, tipo automático,
auto-entintado, formato retangular, características: retrátil com mola, dimensões:
1,40 X 3,80 cm. Cores variadas. Modelo e arte a ser entregue no momento do
pedido.
CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO 1,50 X 7,50 CM: Confecção de
Carimbo automático, material corpo acrílico, estojo com resina, tipo automático,
auto-entintado, formato retangular, características: retrátil com mola, dimensões:
1,50 x 7,50 cm. Cores variadas. Modelo e arte a ser entregue no momento do
pedido.
CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO 3,80 X 7,50 CM: Confecção de
Carimbo automático, material corpo acrílico, estojo com resina, tipo automático,
auto-entintado, formato retangular, características: retrátil com mola, dimensões:
3,80 x 7,50 cm. Cores variadas. Modelo e arte a ser entregue no momento do
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pedido.
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CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO DE BOLSO 1,40 X 3,80 CM:
Confecção de Carimbo automático de Bolso, material corpo acrílico, base
borracha, tipo automático, auto-entintado, Tampa Oval, dimensões: 1,40 x 3,80
cm. Cores variadas. Modelo e arte a ser entregue no momento do pedido.
CARIMBO EM MADEIRA PERSONALIZADO 2,0 X 5,0 CM: Confecção de
Carimbo comum de Madeira, material corpo madeira, base borracha, dimensões:
2,0 x 5,0 cm. Cores variadas. Modelo e arte a ser entregue no momento do pedido.
CARIMBO EM MADEIRA PERSONALIZADO 5,5 X 7,0 CM: Confecção de
Carimbo comum de Madeira, material corpo madeira, base borracha, dimensões:
5,5 x 7,0 cm. Cores variadas. Modelo e arte a ser entregue no momento do pedido.
CARIMBO EM MADEIRA PERSONALIZADO 7,0 X 10,0 CM: Confecção de
Carimbo comum de Madeira, material corpo madeira, base borracha, dimensões:
7,0 x 10,0 cm. Cores variadas. Modelo e arte a ser entregue no momento do
pedido.
CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS (03 MODELOS):
Confecção de Cartão de Acompanhamentos em papel offset branco, gramatura
mínima de 140g/m², dimensões mínimas 15,0 x 21,0 cm, 1x1 cores, frente e verso.
Modelos e artes a ser entregue no momento do pedido. MODELOS: Cartão 1 –
Cartão de Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos; Cartão 2 – Cartão de
Aprazamento; Cartão 3 – Cartão de Marcação Ambulatorial de Psiquiatria; Cartão
4 – Ficha de Registro de Vacinado;
CARTÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTA PARA AMBULATÓRIO:
Confecção de Cartão de Marcação de Consulta em papel offset branco, gramatura
mínima de 180g/m², dimensões mínimas 10,0 x 15,0 cm, 4x0 cores, frente e verso.
Modelo e arte a ser entregue no momento do pedido.
CARTÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTA PARA CAPS: Confecção de
Cartão de Marcação de Consulta em papel offset branco, gramatura mínima de
180g/m², dimensões mínimas 6,0 x 10,0 cm, 1x1 cores. Modelo e arte a ser
entregue no momento do pedido.
CARTÃO DE SAÚDE DA MULHER: Confecção de Cartão de Saúde da Mulher
em papel couchê, gramatura mínima de 120g/m², dimensões mínimas 21,0 x 29,7
cm, 4x4 cores, impressão frente e verso, vincado, 2 dobras, totalizando 3 (três)
partes de 99 mm cada. Modelo e arte a ser entregue no momento do pedido.
CARTÃO DE VACINAÇÃO: Confecção de Cartão de Vacina em papel offset
branco, gramatura mínima de 180g/m², dimensões: 8,0 x 22,0 cm,1x1 cores, frente
e verso. Modelo e arte a ser entregue no momento do pedido.
CARTÃO MATRÍCULA: Confecção de Cartão de Matrícula em papel offset
branco, gramatura mínima de 290g/m², dimensões mínimas 15,0 x 21,0 cm, 1x1
cores, frente e verso, com 01 dobra no centro. Modelos e artes a ser entregue no
momento do pedido.
CARTÃO PROGRAMA CESTA NUTRICIONAL: Confecção de Cartão
Programa Cesta Nutricional em papel offset branco, gramatura mínima de
290g/m², dimensões mínimas 15,0 x 21,0 cm, 1x1 cores, frente e verso, com 01
dobra no centro. Modelo e arte a ser entregue no momento do pedido.
CARTÃO PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA: Confecção de Cartão
Programa de Combate a Pobreza “Entrega Peixe da Semana Santa” em papel offset
branco, gramatura mínima de 180g/m², dimensões mínimas 6,0 x 10,0 cm, 1x1
cores. Modelo e arte a ser entregue no momento do pedido.
CARTÃO PROJETO COMIDA NA MESA ME FAZ FELIZ: Confecção de
Cartão Programa Cesta Nutricional em papel offset branco, gramatura mínima de
290g/m², dimensões mínimas 15,0 x 21,0 cm, 1x1 cores, frente e verso, com 01
dobra no centro. Modelo e arte a ser entregue no momento do pedido.
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CARTÃO SOMBRA DA CRIANÇA: Confecção de Cartão Sombra em papel
offset, formato: 21,0 x 29,7cm aberto, 15,0 x 21,0 cm fechado, material: papel
offset 270gr, 4x4 cores, frente e verso. Modelo e arte a ser entregue no momento
do pedido.
CARTAZ PERSONALIZADO COM FITA ADESIVA 29 X 42 CM: Confecção
de cartaz personalizado, dimensões: 29,7 x 42,0 cm, 4 x 0 cores, papel couchê
fosco, gramatura mínima 170g, com fita dupla face para fixação no verso. Modelo
e arte a ser entregue no momento do pedido.
CARTAZ PERSONALIZADO COM FITA ADESIVA 48 X 66 CM: Confecção
de cartaz personalizado, dimensões: 48 x 66 cm, 4 x 0 cores, papel couchê brilho,
gramatura mínima 120g, com fita adesiva no verso para colagem. Modelo e arte a
ser entregue no momento do pedido.
CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO CAPS: Confecção de Carteira
de Identificação do Usuário em papel offset branco, gramatura mínima de
180g/m², dimensões mínimas 10,0 x 15,0 cm, 1x1 cores, impressão frente e verso.
Modelo e arte a ser entregue no momento do pedido.
CONVITE EM PAPEL COUCHÊ 15 X 21CM: Confecção de convite
personalizado, dimensões: 15 x 21 cm, impressão 4x0 cores, papel couchê liso,
gramatura mínima 230g. Envelope com impressão em offset 180g. Modelo e arte a
ser entregue no momento do pedido.
CONVITE EM PAPEL COUCHÊ 21,0 X 29,5 CM: Confecção de convite
personalizado, dimensões: 21,0 x 29,5 cm, impressão 4x0 cores, papel couchê
fosco, gramatura mínima 230g, impressão quatro cores frente e verso, depois de
dobrado ficará 21,0 X 14,0cm. Envelope com impressão em offset 120g. Modelo e
arte a ser entregue no momento do pedido.
CRACHÁ EM PAPEL 300G 10 X 15 CM: Confecção de crachá personalizado em
papel, dimensões: 10 x 15 cm, impressão 4 x 0 cores, papel 300g. Cordão na cor
branca, medindo 90 cm, solda eletrônica. Modelo e arte a ser entregue no momento
do pedido.
CRACHÁ PERSONALIZADO EM PVC 5,5 X 8,5 CM: Confecção de crachá
personalizado em PVC, com fotografia digitalizada em policromia, dimensões: 5,5
x 8,5 cm; dados funcionais, impressão de dados colorido, com cordão para crachá
em tecido nylon com trava de segurança, dimensões: 87 x 1,5 cm personalizado
(frente e verso) na cor branca, enrijecido para evitar desfilamento, com argola
terminal de solda e presilha niquelada para prender o crachá com segurança.
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO: Confecção de Declaração de
Comparecimento em papel offset branco, gramatura mínima de 75g/m², dimensões
mínimas 15,0 x 21,0 cm, 1x1 cores, bloco com 100 folhas. Modelo e arte a ser
entregue no momento do pedido.
ENVELOPE PRONTUÁRIO DE PACIENTE 200G: Confecção de envelope
personalizado, papel kraft, cor parda, dimensões: 260 x 360 mm, gramatura
mínima 200g/m², 1 x 0 cores, com impressão frente e verso, abertura longitudinal
superior. Modelo e arte a ser entregue no momento do pedido.
ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 11,4 X 22,9 CM: Confecção de envelope
timbrado, papel branco, dimensões: 11,4 x 22,9 cm, gramatura mínima 90g/m², 1 x
0 cores, com impressão frente e verso. Modelo e arte a ser entregue no momento
do pedido.
ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 114 X 162 MM: Confecção de envelope
timbrado, papel branco, dimensões: 114 x 162 mm, gramatura mínima 75g/m², 1 x
0 cores, com impressão frente e verso. Modelo e arte a ser entregue no momento
do pedido.
ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 185 X 248 MM: Confecção de envelope
timbrado, papel kraft, dimensões: 185 x 248 cm, gramatura mínima 90g/m², 1 x 0
cores, com impressão frente e verso. Modelo e arte a ser entregue no momento do
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ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 229 X 324 MM: Confecção de envelope
timbrado, papel branco, dimensões: 22,9 x 32,4 cm, gramatura mínima 120g/m², 1
x 0 cores, com impressão frente e verso. Modelo e arte a ser entregue no momento
do pedido.
ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 24 X 34 CM: Confecção de envelope
timbrado, papel kraft, dimensões: 24 x 34 cm, gramatura mínima 90g/m², 1 x 0
cores, com impressão frente e verso. Modelo e arte a ser entregue no momento do
pedido.
ENVELOPE TIMBRADO KRAFT 229 X 324 MM: Confecção de envelope
timbrado, papel kraft, dimensões: 229 x 324 cm, gramatura mínima 110g/m², 1 x 0
cores, com impressão frente e verso. Modelo e arte a ser entregue no momento do
pedido.
FICHA AMBULATORIAL (02 MODELOS): Confecção de 02 Fichas
Ambulatoriais em papel offset branco, gramatura mínima de 240g/m², dimensões:
20,5 x 29,5 cm, 1x1 cores, frente e verso. Modelos e artes a ser entregue no
momento do pedido. MODELOS: Ficha 1 - Ficha ambulatorial cadastro /
anamnese; Ficha 2 - Ficha ambulatorial de continuação.
FICHA B ATENÇÃO BÁSICA (13 MODELOS): Confecção de 13 Fichas B em
papel offset branco, gramatura mínima de 75g/m², dimensões mínimas 21,0 x 29,7
cm, 1x1 cores, frente e verso. Modelos e artes a ser entregue no momento do
pedido. MODELOS: Ficha 1 B – Acompanhamento Da Gestantes; Ficha 2 B –
Acompanhamento da Mulher; Ficha 3 B – Acompanhamento de Adolescente (10 19 Anos); Ficha 4 B – Acompanhamento de Desnutridas; Ficha 5 B –
Acompanhamento de Diabéticos; Ficha 6 B – Acompanhamento de Hipertensos;
Ficha 7 B – Acompanhamento de Idosos (Maiores de 60 Anos); Ficha 8 B –
Acompanhamento de Menores de 0 A 6 Anos; Ficha 9 B – Acompanhamento de
Pessoas Com Hanseníase; Ficha 10 B – Acompanhamento de Pessoas Com
Tuberculose; Ficha 11 B – Acompanhamento de Pessoas Portadoras de Deficiência
Física e/ou Mental; Ficha 12 B – Acompanhamento do Homem.; Ficha 13 B –
Consolidado das Informações.
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS ATENÇÃO BÁSICA (06
MODELOS): Confecção de 03 Fichas de Atendimento de Usuários CSP24H em
papel offset branco, gramatura mínima de 75g/m², dimensões mínimas 21,0 x 29,7
cm, 1x1 cores, frente e verso. Modelos e artes a ser entregue no momento do
pedido. MODELOS: Ficha 1 AB – Laudo de Resultado das Amostras de Testes
Rápidos; Ficha 2 AB – Mapa de Acompanhamento Nutricional; Ficha 3 AB –
Registro dos Teste Rápidos Realizados; Ficha 4 AB – Requisição de Exame
Citopatológico do Colo do Útero; Ficha 5 AB – Requisição de Mamografia de
Paciente; Ficha 6 AB – Solicitação De Exames - Rede Cegonha;
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS CAPS (12 MODELOS):
Confecção de 12 Fichas de Acompanhamento de Usuários CAPS em papel offset
branco, gramatura mínima de 75g/m², dimensões mínimas 21,0 x 29,7 cm, 1x1
cores, frente e verso. Modelos e artes a ser entregue no momento do pedido.
MODELOS: Ficha 1 CAPS – BPA-C Boletim de Produção Ambulatorial
Consolidado; Ficha 2 CAPS – BPA-I Boletim de Produção Ambulatorial
Individual; Ficha 3 CAPS – Ficha de Acolhimento; Ficha 4 CAPS – Ficha de
Encaminhamento de Paciente; Ficha 5 CAPS – Ficha de Evolução de Continuação;
Ficha 6 CAPS – Ficha de Evolução; Ficha 7 CAPS – Formulário de Psiquiatria;
Ficha 8 CAPS – Frequência de Pacientes CAPS; Ficha 9 CAPS – Projeto
Terapêutico Singular; Ficha 10 CAPS – Registro das Ações Ambulatoriais de
Saúde RAAS – Continuação; Ficha 11 CAPS – Registro de Administração de
Medicação – Continuação; Ficha 12 CAPS – Registro de Administração de
Medicação;
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FICHA DE ATENDIMENTO DE USUÁRIOS CSP24H (03 MODELOS):
Confecção de 03 Fichas de Atendimento de Usuários CSP24H em papel offset
branco, gramatura mínima de 75g/m², dimensões mínimas 21,0 x 29,7 cm, 1x1
cores, frente e verso. Modelos e artes a ser entregue no momento do pedido.
MODELOS: Ficha 1 CSP24H – Laudo para Solicitação / Autorização de
Procedimento Ambulatorial; Ficha 2 CSP24H – Pronto de Atendimento
Ambulatorial; Ficha 3 CSP24H – Registro Diário de Atendimento.
FICHA DE CADASTRO DE USUÁRIO BIBLIOTECA: Confecção de Ficha de
Cadastro de Usuário Biblioteca em papel branco, gramatura mínima de 200g/m²,
dimensões mínimas 13,0 x 18,0 cm, 1x1 cores. Modelo e arte a ser entregue no
momento do pedido.
FICHA DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS: Confecção de Ficha de Empréstimo de
Livros em papel offset branco, gramatura mínima de 180g/m², dimensões mínimas
10,0 x 15,0 cm, 1x1 cores, impressão frente e verso. Modelo e arte a ser entregue
no momento do pedido.
FICHA DE INFORMAÇÃO DO SINAN (12 MODELOS): Confecção de 12
Fichas do SINAN em papel offset branco, gramatura mínima de 63g/m²,
dimensões mínimas 21,0 x 29,7 cm, 1x1 cores, frente e verso, bloco com 100
folhas. Modelos e artes a ser entregue no momento do pedido. MODELOS: Ficha
1 SINAN – Ficha de Notificação / Conclusão; Ficha 2 SINAN – Notificação
Negativa Paralela; Ficha 3 SINAN – Ficha de Investigação Atendimento
Antirrábico Humano; Ficha 4 SINAN – Ficha de Investigação de Dengue e Febre
de Chikungunya; Ficha 5 SINAN – Ficha de Investigação de Hepatites Virais;
Ficha 6 SINAN – Ficha de Investigação de Intoxicação Exógena; Ficha 7 SINAN
– Ficha de Investigação de Violência Interpessoal/Autoprovocada; Ficha 8 SINAN
– Ficha de Notificação/Investigação Hanseníase; Ficha 9 SINAN – Ficha de
Notificação/Investigação Tuberculose; Ficha 10 SINAN – Ficha de Notificação;
Ficha 11 SINAN – Acompanhamento dos Casos De Diarreias; Ficha 12 SINAN –
Controle de Tratamento dos Casos de Tuberculose e Hanseníase.
FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (13
MODELOS): Confecção de 13 Fichas de Registro de Atividade VE em papel
offset branco, gramatura mínima de 75g/m², dimensões mínimas 21,0 x 29,7 cm,
1x1 cores, frente e verso. Modelos e artes a ser entregue no momento do pedido.
MODELOS: Ficha 1 VE – Checklist de Notificação Semanal; Ficha 2 VE –
Checklist de Notificação Semanal; Ficha 3 VE – Controle de Nascidos Vivos;
Ficha 4 VE – Controle de Óbitos; Ficha 5 VE – Ficha de Recebimento de
Denúncia/Reclamação; Ficha 6 VE – Ficha de Visita de Agente de Endemias;
Ficha 7 VE – Levantamento Sanitário dos Estabelecimentos; Ficha 8 VE – Mapa
de Atendimento Mensal; Ficha 9 VE – Notificação da Vigilância Sanitária; Ficha
10 VE – Planilha de Controle de Amostra Ambiental; Ficha 11 VE – Registro
Diário do Serviço Antivetorial; Ficha 12 VE – Resumo Semanal do Serviço
Antivetorial; Ficha 13 VE – Diário de Busca Ativa – PCP
FICHA DE VACINAÇÃO (07 MODELOS): Confecção de 07 Fichas B em papel
offset branco, gramatura mínima de 75g/m², dimensões mínimas 21,0 x 29,7 cm,
1x1 cores, frente e verso. Modelos e artes a ser entregue no momento do pedido.
MODELOS: Ficha 1 VACINAÇÃO – Acompanhamento de Doses Aplicadas Adolescente de 10 a 19 Anos; Ficha 2 VACINAÇÃO – Acompanhamento de
Doses Aplicadas - Adultos E Idosos 20 anos e Mais; Ficha 3 VACINAÇÃO –
Acompanhamento de Doses Aplicadas - Crianças De 0 a 4 Anos; Ficha 4
VACINAÇÃO – Boletim de Registro de Doses Aplicadas Para o APIWEB; Ficha
5 VACINAÇÃO – Ficha de Registro de Vacinado; Ficha 6 VACINAÇÃO – Rede
de Frio Movimento Diário Imunobiológico; Ficha 7 VACINAÇÃO – Protocolo de
Solicitação de Extra de Imunobiológicos;
FICHA E-SUS (11 MODELOS): Confecção de 11 Fichas E-SUS em papel offset
branco, gramatura mínima de 75g/m², dimensões mínimas 21,0 x 29,7 cm, 1x1
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cores, frente e verso, bloco com 100 folhas. Modelos e artes a ser entregue no
momento do pedido. MODELOS: Ficha 1 e-SUS – Cadastro Domiciliar e
Territorial; Ficha 2 e-SUS – Cadastro Individual; Ficha 3 e-SUS – Ficha de
Atendimento; Ficha 4 e-SUS – Ficha de Atendimento Odontológico Individual;
Ficha 5 e-SUS – Ficha de Atividade Coletiva; Ficha 6 e-SUS – Ficha de
Procedimentos; Ficha 7 e-SUS – Ficha de Visita Domiciliar e Territorial; Ficha 8
e-SUS – Atividade Coletiva; Ficha 9 e-SUS – Ficha de Vacinação; Ficha 10 e-SUS
– Ficha Complementar; Ficha 11 e-SUS – Planilha de Atividade Coletiva.
FICHA PERINATAL - AMBULATORIAL - REDE CEGONHA: Confecção de
Ficha Perinatal em papel offset, gramatura mínima de 90g/m², dimensões mínimas
21,5 x 31,5 cm, 2x2 cores, refilado, fichas soltas. Modelo e arte a ser entregue no
momento do pedido.
FICHA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: Confecção de Ficha Programa Criança
Feliz em papel offset branco, gramatura mínima de 75g/m², dimensões mínimas
21,0 x 29,7 cm, 1x1 cores, frente e verso. Modelos e artes a ser entregue no
momento do pedido.
FOLDER 01 DOBRA 20 X 28 CM: Folder, Papel: Confecção de folder, papel
couchê brilho, dimensões: 28,0 x 20,0 cm aberto, 14,0 x 20,0 fechado, gramatura
mínima 170g/m², 4x4 cores, frente/verso, 01 Dobra. Modelo e arte a ser entregue
no momento do pedido.
FOLDER 02 DOBRAS 15 X 20 CM: Confecção de folder, papel couchê fosco,
dimensões: 20 x 30 cm aberto, 15,0 x 20,0 cm fechado, gramatura mínima
170g/m², 4x4 cores, frente/verso, 02 Dobra. Modelo e arte a ser entregue no
momento do pedido.
FOLDER 02 DOBRAS 21 X 30 CM: Folder. Confecção de folder, papel couchê
brilho, dimensões: 21 x 30 cm aberto, 10 x 21 cm fechado, gramatura mínima
150g/m², 4x4 cores, frente/verso, 02 Dobra. Modelo e arte a ser entregue no
momento do pedido.
FOLDER 03 DOBRAS 30 X 42 CM: Confecção de folder, papel couchê liso,
dimensões: 30 x 42 cm aberto, 11,0 x 30,0 cm fechado, gramatura mínima
170g/m², 4x4 cores, frente/verso, 03 Dobra. Modelo e arte a ser entregue no
momento do pedido.
IMPRESSÃO DE PROVA A4 COLORIDA: Confecção de prova em papel
branco, tamanho A4, dimensões: 297 x 210mm, 75g/m², impressão 1x1 cor.
Modelo e arte a ser entregue no momento do pedido.
PANFLETO 10 X 15 CM 130G: Confecção de Panfleto em papel couchê fosco,
gramatura mínima de 115g/m², dimensões: 10 x 15 cm, 4x4 cores, frente e verso.
Modelo e arte a ser entregue no momento do pedido.
PANFLETO 15 X 21 CM 115G: Confecção de Panfleto em papel couchê liso,
gramatura mínima de 115g/m², dimensões: 15,0 x 21,0 cm, 4x4 cores, frente e
verso. Modelo e arte a ser entregue no momento do pedido.
PANFLETO 15 X 21 CM 145G: Confecção de Panfleto em papel couchê fosco,
gramatura mínima de 145g/m², dimensões: 15,0 x 21,0 cm, 4x4 cores, frente e
verso. Modelo e arte a ser entregue no momento do pedido.
PASTA PERSONALIZADA COM BOLSO: Confecção de Pasta personalizada
com bolso, papel cartão triplex, dimensões: 48 x 52 cm aberto, 23,0 x 32,5cm
fechado, gramatura mínima 300g/m², 4x4 cores, frente/verso. Modelo e arte a ser
entregue no momento do pedido.
PRONTUÁRIO SUAS: Confecção de Prontuário SUAS, dimensões: 21,0 cm x
29,7cm cm, Capa: gramatura mínima 250g/m², 2 x 0 cores, corte reto, plastificação
fosca, Miolo: gramatura mínima 90g/m², número de páginas até 100 (cento)
páginas, 1 x 1 cores, com impressão frente e verso, corte reto, grampo. Modelo e
arte a ser entregue no momento do pedido.
RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL: Confecção de Receituário Especial em
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papel offset em duas vias, uma autocopiativo, gramatura mínima de 63g/m²,
dimensões: 15,5 x 21,0 cm, 1x0 cores, bloco com 100 folhas. Modelo e arte a ser
entregue no momento do pedido.
RECEITUÁRIO SIMPLES 15,0 X 20,5 CM: Confecção de Receituário em papel
offset em duas vias, uma autocopiativo, gramatura mínima de 75g/m², dimensões:
15,0 x 20,5 cm, 4x0 cores, bloco com 100 folhas. Modelo e arte a ser entregue no
momento do pedido.
RECEITUÁRIO TIPO B – AZUL: Confecção de Receituário Tipo B papel
superbond azul, picotado, numerado, gramatura mínima de 75g/m², dimensões:
23,5 x 9,0 cm, 1x1 cores, bloco com 100 folhas. Modelo e arte a ser entregue no
momento do pedido.
RECIBO PROJETO COMIDA NA MESA ME FAZ FELIZ: Confecção de Projeto
Comida na Mesa Me Faz Feliz em papel offset branco, gramatura mínima de
75g/m², dimensões mínimas 15,0 x 21,0 cm, 1x1 cores bloco com 100 folhas.
Modelo e arte a ser entregue no momento do pedido.
REVISTA COM MÍNIMO DE 20 PAGINAS: Confecção de Revista, número
mínimo 20 páginas, Capa papel couchê brilho 250g/m², 4x1 cores, Miolo papel
couchê fosco 145g/m², 4x4 cores, dimensões: 21,0 x 59,4 cm aberto, 21,0 x 29,7
cm fechado, gramatura mínima 300g/m², 4x4 cores, frente/verso. Modelo e arte a
ser entregue no momento do pedido.
TERMO DE APREENSÃO (02 MODELOS): Confecção de 02 Termos de
Apreensão, 3 vias: 1ª via 21 x31,5 cm, 1x0 cor, tinta preta em anticopiativo azul
gramatura, mínima de 55g/m², 2ª via 21 x31,5 cm, 1x0 cor, tinta preta em
anticopiativo amarelo, gramatura mínima de 55g/m², 3ª via 21 x31,5 cm, 1x1 cor,
tinta preta em anticopiativo verde, gramatura mínima de 55g/m², numerado, bloco
mínimo 50 folhas. Modelos e artes a ser entregue no momento do pedido.
MODELOS: Ficha 1 – Termo de Apreensão Interdição e/ou Inutilização de
Matérias-Primas e Produtos Sob Vigilância Sanitária; Ficha 2 – Anexo Do Termo
de Apreensão Interdição e/ou Inutilização de Matérias-Primas e Produtos Sob
Vigilância Sanitária.
TERMO DE INSPEÇÃO: Confecção de Termo de Apreensão, 3 vias: 1ª via 21
x31,5 cm, 1x0 cor, tinta preta em anticopiativo azul gramatura, mínima de 55g/m²,
2ª via 21 x31,5 cm, 1x0 cor, tinta preta em anticopiativo amarelo, gramatura
mínima de 55g/m², 3ª via 21 x31,5 cm, 1x1 cor, tinta preta em anticopiativo verde,
gramatura mínima de 55g/m², numerado, bloco mínimo 50 folhas. Modelo e arte a
ser entregue no momento do pedido.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2018
ANEXO II - MODELO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

(Nome
da
empresa)
_________________________________________________,
CNPJNº______________________, sediada__________________________ (endereço completo), por
intermédio
de
seu(ua)
representante
legal
o(a)
Senhor
(a)
_______________________________________________, portador(a) do Registro Geral nº.
__________________e CPF nº ____________________, DECLARA para efeito do Pregão Presencial nº.
XX/2018, realizado no Município de Feira Grande/AL, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das
penalidades cabíveis.

Local e data
______________________________________
(Nome e assinatura do representante)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2018
ANEXO III - MODELO

DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

(Nome da Empresa) __________________________, inscrita no CNPJ/MF nº ___________________, por
intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Senhor(a)___________________________, portador(a) do
Registro Geral nº. __________________e CPF/MF nº ____________________, DECLARA, para efeitos
do Pregão Presencial nº XX/2018 e para fins do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 e
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo
Decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis anos).
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.
Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
Local e data
______________________________________
(Nome e assinatura do representante)

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2018
ANEXO IV - MODELO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(Nome da Empresa) ____________________, CNPJ/MF nº _______________sediada (endereço completo)
__________________,
por
intermédio
de
seu(ua)
representante
legal
o(a)
Senhor(a)___________________________, portador(a) do Registro Geral nº. __________________e
CPF/MF nº ____________________, DECLARA sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no Pregão Presencial nº XX/2018, realizado pelo Município de Feira
Grande/AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data
______________________________________
(Nome e assinatura do representante)

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2018
ANEXO V - MODELO
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

(Nome da Empresa) _____________________________________, inscrita no CNPJ no
__________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
o(a)
Sr(a).
__________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________ e do
CPF no __________________, DECLARA, para fins de comprovação no Pregão Presencial no XX/2018,
sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
(

) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Local e data
______________________________________
(Nome e assinatura do representante)

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante.
OBS.:1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue ao pregoeiro, antes da abertura da Sessão, e separadamente dos
envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se
beneficiar do regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº 123/2006.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2018
ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PP XX/2018 –
OBJETO: Eventual e futura Contratação de empresa
especializada no fornecimento de MATERIAL
GRÁFICO para atender as demandas das Secretarias
Municipais de Feira Grande.
O MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 12.207.528/0001-15, com sede na Rua 7 de setembro, nº 15, Centro, na cidade de Feira Grande,
Estado de Alagoas, neste ato representada pelo Prefeito, Senhor Flávio Rangel Apóstolo Lira, brasileiro,
alagoano, portador da cédula de identidade nº 1579430, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.635.914-08,
domiciliado e residente na Rua Freitas Cavalcante, nº 39, Centro, na cidade de Feira Grande/AL, em
sequência denominada simplesmente Órgão Gerenciador e a pessoa jurídica XXXXXXXXXXXX,
inscrita no CNPJ sob n.º XXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXX, neste ato, representada
pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula de
identidade RG nº XXXXXXX – SSP/XX, inscrito(a) no CPF/MF sob n.º XXXXXXXXX, residente e
domiciliado(a) na XXXXXXXXXXXXX, e, daqui por diante, denominada simplesmente Fornecedora
Registrada, resolvem, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como pela Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, firmar a presente
Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Municipal, que emitiu seu parecer,
conforme determina o Parágrafo Único do Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as
seguintes condições:
1. Do objeto:
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Contratação de empresa especializada no
fornecimento de MATERIAL GRÁFICO. Conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo
I.1 do Edital do Pregão Presencial nº XX/2018, conforme abaixo:
Item
1

Especificações do Objeto
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Marca /

Unidade

Qtde.

Preço
Unitário

Unidade

2. Da vigência:
2.1. A presente Ata de Registro de Preços vigerá por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
3. Das obrigações:
3.1.
São obrigações do Órgão Gerenciador:
3.1.1. Efetuar o pagamento à Fornecedora Registrada, de acordo com o prazo estabelecido na ATA;

Preço
Total
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3.1.2. Comunicar formal e imediatamente Fornecedora Registrada qualquer anormalidade na entrega dos
aparelhos e na execução dos serviços objeto desse certame, podendo recusá-los caso não estejam de acordo
com as exigências estabelecidas neste certame;
3.1.3. Prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas
Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
3.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na Ata, no instrumento convocatório
e seus anexos;
3.1.5. Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o Órgão Gerenciador, por
meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
3.1.6. Renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos;
3.1.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada;
3.1.8. Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.
3.2.
A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
Fornecedora Registrada pela completa e perfeita execução do fornecimento.
3.3.
SÃO OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA REGISTRADA:
3.3.1. Entregar os Materiais no prazo de até 05 (cinco) dias e na execução dos serviços no prazo de 24
horas para atender o chamado mediante requisição emitida pela Administração, a partir da data da
assinatura da Ata, nas quantidades solicitadas e de acordo com os preços aduzidos em sua proposta;
3.3.2. Atender prontamente quaisquer exigências do servidor indicado pela Administração, inerentes ao
objeto da contratação;
3.3.3. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;
3.3.4. Conceder os descontos promocionais expressos no subitem 14.1.1 deste edital;
3.3.5. Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os bens ofertados na
licitação;
3.3.6. Manter firme sua proposta durante o prazo de validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
3.3.7. Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo
representante do Órgão Gerenciador;
3.3.8. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a
expressa concordância do Órgão Gerenciador;
3.3.9. Responder por eventuais danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros durante a vigência
desta Ata por seus agentes ou prepostos;
4. Da Entrega e do Recebimento:
4.1 Os materiais, objeto deste certame, serão entregues e executados após o atendimento de todas as
condições estabelecidas neste Edital e demais documentos que o integram.
4.2 A entrega será parcelada e dentro do prazo de até 05 (cinco) dias, será entregue no local indicado pela
secretaria solicitante, e serão realizados em conformidade com os objetos licitados, através de
requisição emitida por órgão pertencente a esta Administração Pública Municipal.
4.3 Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
4.4 Os materiais poderão ser rejeitados, quando em desacordo com as especificações constantes neste
Edital e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, a contar da
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.5 Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação
mediante termo circunstanciado.
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4.6

4.7

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. Da Garantia do Objeto:
5.1 Licitante responderá solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os bens
impróprios ou inadequados a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo a
Administração exigir a substituição das partes viciadas.
5.2 Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 10 (dez) dias, poderá a Administração exigir,
alternativamente e à sua escolha:
5.2.1.1 A substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
5.2.1.2 O abatimento proporcional do preço.
6. Do Pagamento:
6.1. O pagamento da fatura será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia
imediato à apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(ais) acompanhada(s) das requisições emitidas pelo setor
competente do Município e devidamente atestadas por servidor responsável.
6.1 O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante vencedora encontra-se em regular
situação fiscal para com as fazendas estadual e federal.
6.3 Nenhum pagamento será feito sem que a adjudicatária tenha recolhido o valor de multa eventualmente
aplicada.
6.1 Havendo erro na fatura/nota fiscal/recibo, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a
mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a contratada tome as medidas saneadoras
necessárias.
6.2 O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da contratada,
indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência,
localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.
7. Da Dotação Orçamentária:
7.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão à conta dos
recursos específicos consignados no orçamento das Secretarias. Para fazer face a despesa será emitida Nota
de Empenho pelo setor contábil desta Secretaria.
7.2. Caso esta Ata venha extrapolar o exercício orçamentário vigente, as despesas com estes serviços serão
cobertas pelo Orçamento Geral do Município de competência do exercício orçamentário vigente na data da
realização da despesa. XXXXXXXXXX
8. Do Reajuste e das Alterações:
8.1. Os valores constantes da Ata de Registro de Preços poderão ser repactuados, desde que comprovado o
desequilíbrio econômico financeiro, devidamente fundamentado pela autoridade superior.
8.2. Será vedado qualquer acréscimo nos quantitativos fixados na ata de registro de preços, inclusive os
acréscimos que tratam o § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
8.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as
necessárias negociações junto à Fornecedora Registrada.
8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o Órgão Gerenciador deverá:
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a) convocar a Fornecedora Registrada visando à negociação para redução de preços e sua consequente
adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, a Fornecedora Registrada será liberada do compromisso assumido;
c) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação.
8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fornecedora Registrada,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá:
a) liberar a Fornecedora Registrada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes
do pedido de fornecimento; e
b) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação.
8.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata,
adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
9. Das Penalidades:
9.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e de ampla defesa, ficará impedida de licitar
e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto, perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade.
9.2 Quando a Adjudicatária não apresentar situação regular no ato da entrega da Ordem de Fornecimento
ou da assinatura da Ata de Registro de Preços, será convocada outra licitante, observada a ordem de
classificação, para celebrar com a Administração, e assim sucessivamente.
9.3 Se a Adjudicatária recusar-se, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou a receber a
Ordem de Fornecimento, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor global de sua proposta
em favor do Município, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.
9.4 A Adjudicatária ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela inexecução total ou parcial da Ata
de Registro de Preços:
9.4.1 Advertência;
9.4.2 Multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a qualquer cláusula ou
condição estabelecida na Ata de Registro de Preços, aplicada em dobro na reincidência.
9.5 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
9.6 Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser inscrito na
Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente.
9.7 O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer agência integrante da
Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas,
a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante.
9.8 As sanções previstas no subitem 18.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 18.4,
facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
9.9 As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores.
10. Do Cancelamento do Registro:
10.1. A Fornecedora Registrada terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não entregar os bens objeto da Ordem de Serviço/Requisição devidamente expedida, sem justificativa
aceitável;
c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; e
d) tiver presentes razões de interesse público.
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10.2. A ata de registro de preços poderá ainda ser cancelada, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
ocorrendo as situações previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto Lei 7.892/2013.
10.3. A Fornecedora Registrada poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na ocorrência de
fato superveniente, devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução dos
compromissos assumidos, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
11. Da Publicação:
11.1. Incumbirá ao Órgão Gerenciador providenciar a publicação desta Ata, por extrato, na imprensa
oficial, dentro do prazo de 20 (vinte) dias da data da sua assinatura.
12. Da Formação de Cadastro de Reserva:
12.1. As licitantes que declararam na Ata da sessão do certame praticar os mesmos preços ofertados pela
vencedora ficam fazendo parte do cadastro de reserva, e poderão ser convocas, na ordem de classificação, a
fornecer os bens registrados nesta Ata, na ocorrência de exclusão da primeira colocada, momento no qual
serão convocadas para assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços.
12.2. A exclusão da primeira colocada se dará nas situações elencadas nos artigos 77 e 78; das formas
previstas no artigo 79, da Lei no 8.666/93; e dos casos dispostos nos art. 20 e 21 do Decreto Lei
7.892/2013.
13. Das Disposições Gerais:
13.1. Independente de sua transcrição, o edital, a proposta de preços e os documentos da proposta e da
habilitação apresentados pela Fornecedora Registrada farão parte desta Ata de Registro de Preços.
14. Do Foro:
14.1 Fica eleito o foro da Comarca do Órgão Gerenciador para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata
de Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de
Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, pelas
signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do Município de Feira
Grande/AL.
Feira Grande/AL, XX de Agosto de 2018.

MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE
Flávio Rangel Apóstolo Lira - Prefeito
Órgão Gerenciador
________________________________
Representante da Fornecedora Registrada
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PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2018
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
_____________________________________________________ (nome empresarial da licitante), inscrita
no
CNPJ
nº:
______________________
com
sede
na
__________________________________________________________,
por
intermédio
de
seu
representante legal, o(a) Sr.(a) _______________________________, infra-assinado, portador(a) da
Carteira
de
Identidade
nº
_______________________________
e
do
CPF/MF
nº
_________________________________, para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as penas da lei,
em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação,
Pregão nº XX/2018 que:
a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira
independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação
acima mencionada, 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 potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da
referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da
referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
do Município de Feira Grande 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.
__________________ , ____ de _______________ de 2018.
_______________________________
(assinatura do representante legal)
Observação: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes de “Proposta de Preços” e de
“Documentos de Habilitação”.
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ANEXO VIII
MODELO DE PROPOSTA
Em atendimento a este Edital e seus anexos, apresentamos nossa Proposta Comercial para aquisição de
MATERIAL GRAFICO, pertinente ao objeto desta licitação, a qual detalhamos abaixo:
Item
1

Especificações do Objeto
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Marca /
modelo

Unidade

Qtde.

Preço
Unitário

Unidade

Valor Total Global (R$):
Valor Total Global por Extenso:
Prazo de validade: não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação).
Esta empresa declara que nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, frete, tributos e
demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.
Indicar nome ou razão social da licitante, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail),
este último se houver, para contato, bem como: nome, estado civil, profissão, nº do CPF e Carteira de
Identidade, domicílio e cargo na empresa, para fins de assinatura da Ata de Registro de Preços;
Esta empresa declara que a entrega do objeto poderá ser feito de forma parcial, e sua entrega realizada no
prazo de até 05 (CINCO) dias, contados após cada solicitação, mediante o requisição expedida pela
Administração Municipal.
Esta empresa declara que os preços apresentados incluem todos os custos e despesas, tais como, e sem se
limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, encargos
sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e
seus Anexos.
Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das
condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
___________________ , _________ de _______________ de 20XX.
________________________________________________
(Assinatura do representante legal)

Preço
Total

