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LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEs / EPPs 

 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 

TIPO: Menor Preço 

PROCESSO No: 063/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO N 002/2020 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVO PARA ME/EPP OU EQUIPARADAS, PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ATENDIMENTO À 

SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

BOTUMIRIM/MG, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do 

Anexo I deste Edital. 

FONTE: 154 - OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS, 155 - TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO, 159 - 

TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO, 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS, 129 - TRANSF. RECURSOS DO 

F. NAC. ASSIS, 102 - RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC., 156 TRANS. REC. FUNDO 

ESTADUAL ASSIST.,  

PROGRAMA DE TRABALHO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SERV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 

SAÚDE - SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO, BLOCO DE GESTÃO SUAS, SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS, COORD. SERV. 

ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO, SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS, SERVIÇOS 

DE GESTÃO DA SAUDE. 

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000; 33903900. 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 13:00 horas do dia 04/11/2020. 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 13:00 horas do dia 03/11/2020. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 08:00 horas do dia 06/11/2020. 

ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA: às 08:01 horas do dia 06/11/2020. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:01 horas do dia 06/11/2020. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
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observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM/MG, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, no uso 

de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, para o Registro de Preços destinado a futura 

contratação do objeto especificado no Anexo I deste Edital. 

O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar n° 123/2006, pelo Decreto 

Federal nº 5.450/2005, pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 156/2020 de 01 de Outubro de 2020 e, subsidiariamente, 

pela Lei nº 8.666/1993, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a 

comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da 

criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 

www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o 

processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor 

responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta 

com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de 

habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver 

sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os 

trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à Prefeita Municipal e propor 

a homologação. 

O Edital estará disponível gratuitamente na página http://botumirim.mg.gov.br  e no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVO PARA ME/EPP OU EQUIPARADAS, PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ATENDIMENTO À 

SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

BOTUMIRIM/MG, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do 

Anexo I deste Edital. 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

2.1. O Valor estimado desta licitação é de R$ 205.545,01 (duzentos e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco 

reais e um centavo). 

2.2. A Administração não é obrigada a contratar as quantidades registradas, observado o direito de 

preferência, em igualdade de condições, do beneficiário da Ata de Registro de Preços. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://botumirim.mg.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 

3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

3.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema 

Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de 

até 24 (vinte e quatro) horas. 

3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas. 

3.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

3.7. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica 

na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

3.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, 

serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, 

seu acompanhamento. 

3.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de 

empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 

para responder pela proponente. 

3.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para 

a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou 

contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de 

procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital). 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

4.1. Poderão participar da licitação apenas as empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei 

Complementar nº 123/2006, como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) pertencentes ao 

ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação e  que estiverem previamente credenciadas perante o 

sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.1.1. Que não estejam cadastradas ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, também poderão 

participar da licitação, desde que atendidas as exigências do item 12, deste edital. 

4.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às 

condições deste Edital. 

4.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará 

na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

4.3. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela 

decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital: 

4.3.1. Pessoas físicas não empresárias; 

4.3.2. Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Botumirim/MG; 

4.3.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica. 

4.3.4. As sociedades empresárias: 

4.3.4.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 

4.3.4.2. que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação; 

4.3.4.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência); 

4.3.4.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa disponível no Portal do CNJ; 

4.3.4.5. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou 

representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto 

se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

4.3.4.6. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de referência, 

ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 

cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

4.3.4.7. cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, preste 

serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do Município de Botumirim/MG 

em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato de serviço terceirizado ou 

contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens, ou ainda de convênios e os instrumentos 

equivalentes; 

4.3.4.8.  estrangeiras que não funcionem no país; 

4.3.4.9. reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; 

4.4. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do licitante. 

4.5. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s) 

mesmo(s) item(s). 
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4.6. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade 

administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais 

registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. 

5. DO CREDENCIAMENTO: 

5.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema 

eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 

5.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha 

pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também deverão 

se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta 

utilização. 

5.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na 

página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de 

atendimentos do Portal ou pelo e-mail falecom@portaldecompraspublicas.com.br. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

5.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à 

Prefeitura Municipal de Botumirim/MG responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

5.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão. 

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema 

para imediato bloqueio de acesso. 

5.6. O Pregão será conduzido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio com apoio técnico e operacional do Portal 

de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 

 

6. DA SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA: 

6.1. Por tratar-se de licitação com participação exclusiva de MEs / EPPs, não haverá a subcontratação 

compulsória prevista no art. 48, II, da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:falecom@portaldecompraspublicas.com.br
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7. DO ENVIO DA PROPOSTA: 

7.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data 

e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto 

ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-

se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

7.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias 

para a execução do objeto desta licitação. 

7.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

7.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

7.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 

7.3.2. Descrição detalhada do serviço cotado indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou 

de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

7.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência 

entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas. 

7.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação. 

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

apresentação. 

7.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as 

seguintes Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico: 

7.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso; 

7.7.1.1. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte; 

7.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do Edital. 

7.8. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser 

confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e 

somente após requisição do Pregoeiro. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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7.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a 

licitante às sanções previstas no item 17 deste Edital. 

 

8. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES: 

8.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

8.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

8.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 

real por todos os participantes. 

8.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a 

efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no item 111 deste edital. 

8.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

8.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 

as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo 

pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de 

Compras Públicas). 

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

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

8.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  
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8.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.11. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve 

erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade. 

8.11.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em 

mais de 85%.  

8.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício 

somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de 

Compras Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a 

sua reabertura. 

8.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 

(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances.  

8.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 

desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das 

propostas. 

 

9. DO EMPATE: 

9.1.  A presente licitação é destinada à participação exclusiva das entidades preferenciais (MEs / EPPs ou 

Equiparadas), nos termos do que dispõe o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, não havendo possibilidade 

de ocorrer o empate ficto previstos nas normas citadas. 

 

10. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA: 

10.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro encaminhará 

contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e 

o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta. 

10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

11.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade 

com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, 

sob pena de desclassificação. 

11.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por escrito, antes de findo 

o prazo estabelecido. 

11.2.2. A proposta deve conter: 

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio 

eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver); 

b) O preço unitário e total para cada serviço cotado, especificados no Termo de Referência (Anexo I deste 

Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos 

os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto; 

c) A descrição do serviço cotado de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Termo 

de Referência, Anexo I deste Edital; 

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para 

abertura da licitação; 

e) Conter prazo de execução dos serviços conforme descrito no Anexo I, contados da assinatura da Ata de 

Registro de Preços. 

f) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento. 

11.3. O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos elencados no 

subitem 11.2.2, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na 

desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante. 

11.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a 

prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos 

originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a 

alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas.  

11.5. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando 

apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de 

Referência. 

11.5.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não 

obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. 



 
 
 
 

   Rua José da Cruz, 09 – Centro – Fone: (38) 3255-1133 – CEP 39.596-000 

CNPJ - 18.017.418/0001-77 - E-mail: licitacaobotu@gmail.com 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM/MG 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM/MG 
Rua José da Cruz, 09 – Centro – Fone: (38) 3255-1133 – CEP 39.596-000 

CNPJ - 18.017.418/0001-77 - E-mail: licitacaobotu@gmail.com 

PÁGINA 11 

11.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. 

11.7. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências necessárias para 

averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, 

Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender a exigência deste edital, findo o prazo 

estabelecido no item 11.2. 

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

subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

11.8.1.  Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão observados os 

procedimentos previstos nos itens 9 e 10. 

11.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a continuidade da mesma. 

11.10. A proposta original, com todos os requisitos do item 11.2.2, deverá ser encaminhada em envelope 

fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo da Prefeitura Municipal de 

Botumirim/MG, aos cuidados do Pregoeiro do Pregão Eletrônico nº 002/2020. 

 

12. DA HABILITAÇÃO: 

12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

12.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/); 

12.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

12.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

12.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 

por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável 

pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

12.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitará o licitante, por falta de condição de 

participação. 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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12.1.6. As licitantes deverão encaminhar os seguintes documentos: 

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação consistente em Atestado(s) de Capacidade Técnica, 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante prestado 

serviço compatível como o objeto desta licitação, considerando-se compatível a execução anterior de 

serviços com as seguintes características: Fornecimento e confecção de material gráfico; 

II – Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 

09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que 

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um 

cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores; 

III – Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de 

trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-

obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos 

(modelo Anexo III ao Edital). 

12.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à 

Regularidade Fiscal e trabalhista, Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica: 

12.2.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

I – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, 

para o caso de empresário individual; 

II – Para licitante microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade 

no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 

da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, para os casos 

de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

IV – Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis 

onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

V – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples; 

VI – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 
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VII –Ata de fundação da cooperativa e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 

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

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;  

12.2.1.1.  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

12.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se 

houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou 

sede da licitante; 

IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), 

mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site 

www.tst.jus.br/certidao. 

12.2.2.1.  Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa. 

12.2.2.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que 

demonstre tal isenção. 

12.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

I – Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, 

de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que 

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um 

cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores. 

12.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por 

http://www.tst.jus.br/certidao
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pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante prestado serviço compatível 

como o objeto desta licitação, considerando-se compatível a execução anterior de serviços com as 

seguintes características: Fornecimento e confecção de material gráfico; 

II - Alvará de Localização e Funcionamento válido, fornecido pelo Município da sede do licitante. 

12.2.5. ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 

12.2.5.1.  Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de 

trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-

obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos 

(modelo Anexo III ao Edital). 

12.3. DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs 

12.3.1. As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão 

apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, 

econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação. 

12.3.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

12.3.2.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

12.3.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal ou trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 

a declaração do vencedor, comprovar a regularização. 

12.3.3.1.  O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

12.3.4. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Prefeitura Municipal de Botumirim/MG 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento do certame. 

12.3.5. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado: 

(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e 

(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

12.4. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO 

12.4.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser 

enviados em até 02 (duas) horas, exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema. 
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12.4.2. Os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia 

reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário da Prefeitura Municipal de 

Botumirim/MG, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para 

análise, no prazo de no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, juntamente com a proposta de preços em 

envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, na forma do item 11.10 

deste Edital. 

12.4.3.  Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz 

ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à 

matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado. 

12.4.4.  As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida 

pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública 

deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial 

que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias (itens 12.1.6, II, e 12.2.3, I). 

12.4.5.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio 

eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

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

quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou 

deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando 

solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital. 

12.4.7.  No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

12.4.8.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 

da proposta subsequente. 

12.4.9.  Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o 

Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

seleção da proposta que melhor atenda a este edital. 

12.4.10.  Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada 

vencedora. 
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13. DOS RECURSOS: 

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 (trinta) 

minutos. 

13.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, 

ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

13.1.2. Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, 

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

13.1.3. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão comparecer 

ao setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Botumirim/MG à Rua José da Cruz nº 09, bairro Centro, 

CEP 39.596-000 de segunda à sexta-feira, das 07:00 às 13:00 hs. 

13.2. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões 

do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, 

querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da 

recorrente. 

13.2.1. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no 

Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente 

ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros meios (fax, correspondência, etc). 

13.3. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, 

podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e 

contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à Prefeita Municipal para 

a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

13.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

13.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital (item 13.1.3). 

13.6. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes 

não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante. 

 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

14.1. O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando houver 

recurso, hipótese em que a adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos interpostos, à 

Prefeita Municipal. 
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14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados 

a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 

encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no item 22.1 deste Edital. 

15.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 

ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 

durante o seu transcurso e devidamente aceito pela Administração. 

15.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 

todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição 

do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

15.4. Do cadastro reserva 

15.4.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor 

da proposta do licitante mais bem classificado, respeitada a ordem de classificação. 

15.4.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 

vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 

competitiva. 

15.4.3. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os 

serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame. 

15.4.4. Confirmada a participação no cadastro reserva, as cadastradas enviarão a proposta ajustada ao 

valor do vencedor e os documentos de habilitação, quando forem convocadas para fornecer o objeto 

registrado. 

15.4.5. A convocação dos componentes do cadastro reserva ocorrerá, respeitada a ordem de 

classificação, quando o beneficiário da Ata de Registro de Preços tiver seu registro cancelado. 

15.5. Da adesão à ata de registro de preços 

15.5.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, mediante prévia consulta à Prefeitura Municipal de 

Botumirim/MG, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

15.5.2. Caberá ao beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não da execução do serviço, desde que não prejudique as obrigações 

anteriormente assumidas. 
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15.5.3. A adesão a esta Ata de Registro de Preços não poderá exceder, por órgão ou entidade, a 50% 

(cinquenta por cento) do total registrado. 

15.5.4. O quantitativo total decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder ao 

dobro do quantitativo de cada item (art. 22 § 3º e § 4º, Decreto Federal nº 7.892/2013). 

15.6. Dos acréscimos quantitativos da Ata de Registro de Preços 

15.6.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

15.6.2. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o 

disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

15.7. Dos contratos oriundos da Ata de Registro de Preços 

15.7.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços deverão ser assinados no prazo de 

validade da ata de registro de preços. 

 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE: 

16.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar a Ata de 

Registro de Preços. 

16.2. A Ata de Registro de Preços a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições 

definidas no art. 55 da Lei nº 8.666/1993 e observará os termos contidos na minuta Anexo VII deste Edital 

ou as disposições constantes de instrumento equivalente. 

16.3. O prazo máximo para assinatura e entrega da Ata de Registro de Preços é de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data da convocação via e-mail.  

16.3.1. O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma 

única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de 

Botumirim/MG. 

16.3.2. Alternativamente à convocação para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Prefeitura 

Municipal de Botumirim/MG poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correio eletrônico, para 

que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

16.3.3. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital. 

16.4. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
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16.5. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 02 (dois) meses. 

16.6. Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VII deste Edital, ou 

instrumento equivalente, e serão de observância obrigatória dos contratados: 

I – as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias; 

II – critérios para o recebimento do objeto; 

III – prazos e condições de pagamento; 

IV – atualização financeira ou reajustamentos, quando possível; 

V – hipóteses de compensações financeiras ou penalizações, por eventuais atrasos e descontos, por 

eventuais antecipações de pagamentos. 

16.7. O presente Edital fará parte integrante da Ata de Registro de Preços, bem como seus anexos e a 

proposta apresentada pela licitante vencedora. 

16.8. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão. 

16.9. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas no Termo de 

Referência, Anexo I deste Edital e observará as regras para recebimento definidas na Ata de Registro de 

Preços, anexo VII, ou instrumento equivalente. 

 

17. DA FISCALIZAÇÃO: 

17.1. Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade 

encarregada de acompanhar a execução do objeto desta licitação, observadas as regras definidas na 

minuta contratual, Anexo VII deste Edital, ou no instrumento equivalente. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

18.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata de 

registro de preços, não aceitar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentação exigida neste 

edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 

falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de 

contratar com o Município de Botumirim/MG pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais. 

18.2. A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, I, da 

Lei nº 8.666/1993, aplicada ao pregão subsidiariamente 
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18.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de advertência, 

impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. 

18.5. Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de 

Botumirim/MG, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções definidas na minuta do contrato, anexo 

VII deste edital ou dispostas em instrumento equivalente. 

18.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/detentor da Ata de Registro de Preços, 

observando-se o procedimento previsto na Lei 10.520/02 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/1993. 

18.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano à Prefeitura Municipal de 

Botumirim/MG, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

19.1. A Prefeitura Municipal de Botumirim/MG poderá revogar este Pregão por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou 

do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 

19.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

19.1.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

19.2. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação 

ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

19.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura 

Municipal de Botumirim/MG. 

19.4. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da 

licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a 

exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão. 
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19.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

19.6. A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de 

habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário. 

19.7. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a 

proposta da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa. 

19.8. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

19.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 

vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

19.9.  O foro da cidade de Grão Mogol, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação 

e da aplicação do presente Edital. 

19.10.  Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no 

endereço eletrônico mencionado neste Edital, item 3.5, ou através do telefone (38) 3255 1133. 

19.11.  Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da 

Prefeitura Municipal de Botumirim/MG, sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 4º, da Lei nº 

10.520/2002. 

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

www.portaldecompraspublicas.com.br e também na página http://botumirim.mg.gov.br/. O inteiro teor 

do processo está disponível para vista aos interessados, no setor de licitação da Prefeitura Municipal de 

Botumirim/MG, à Rua José da Cruz nº 09, Bairro Centro, CEP 39.596-000. 

 

20. ANEXOS: 

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

20.1.1.  ANEXO I - Termo de Referência; 

20.1.2.  ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

20.1.3.  ANEXO III – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor; 

20.1.4.  ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://botumirim.mg.gov.br/
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20.1.5.  ANEXO V – Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade; 

20.1.6. ANEXO VI – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

20.1.7.  ANEXO VII – Minuta de Contrato. 

 

Botumirim/MG, 13 de outubro de 2020. 

 

 

JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA  

PREGOEIRO MUNICIPAL 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

1 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO E LEGALIDADE 

1.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVO PARA ME/EPP OU 

EQUIPARADAS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL 

GRÁFICO EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOTUMIRIM/MG. 

2 – DA MODALIDADE ADOTADA 

1.2. O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar n° 123/2006, pelo 

Decreto Federal nº 5.450/2005, pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 156/2020 de 01 de Outubro de 2020 e, 

subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório 

e seus Anexos. 

2 – DA MODALIDADE ADOTADA 

2.1. Adota-se o Pregão Eletrônico, regulamentado pela Lei Federal 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024, 

de 20 de setembro de 2019, uma vez que os serviços a serem prestados são possíveis de serem 

especificados para ampla participação do mercado. 

2.2. Por força do Parágrafo Único do Art. 47 da LC 147/2014 aplicar-se-á o Decreto nº 8.538, de 06 de 

outubro de 2015 que "Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, 

empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores 

individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito 

da administração pública federal". 

2 – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Faz-se necessária a contratação de empresa para aquisição e confecção de material gráfico em 

atendimento à solicitação das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social, por estas 

secretarias desenvolverem serviços que necessitam de formulários específicos básicos para 

atendimento à população.  

3 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. A Contratada deverá prestar os serviços nas condições e especificações constantes nesse Termo de 

Referência; 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
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Item Descrição UND Qtde 

0001 

"CARTAZ COM ARTE FORMATO: 29,7 CM X 42 CM 

PÁGINAS:FRENTE CORES:4X0 (COLORIDO) PAPEL COUCHÊ 

BRILHANTE:170 G/M² EXTRAS:SEM EXTRAS ENOBREC:SEM 

ENOBRECIMENTO " 

UN 50,00 

0002 

"FOLDER COM ARTE  FORMATO: 10,5 CM X 21,0 CM PÁGINAS:6 

PÁGINAS CORES:4X4 (COLORIDO) PAPEL: 75G/M² ACAB:DOBRA 

SANFONA EXTRAS: SEM EXTRAS " 

UN 100,00 

0003 
ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL, AMBOS OS SEXOS DE 0 A 20 

ANOS (771936) 
Unidade 2.000,00 

0004 ADESIVO VINIL. LOGOS E IMPRESSÕES VARIADAS. TAMANHO A4: Unidade 100,00 

0005 

AGENDAS PERSONALIZADAS COLORIDAS C/ 400 PAGINAS CAPA 

PAPEL CARTÃO 300 GRAMAS PLASTIFICADO 4X0 COR, COM 

DIMENSÇES APROXIMADAS: 21X15 CM, COM ASPIRAL, MIOLO 

PAPEL AP 75 GRAMAS 1X1 COR 

UN 30,00 

0006 ATESTADO MEDICO BLOCO C/ 100 FOLHAS (771937) BLOCO 100,00 

0007 

BANNER - 1000 X 1200 MM - LONA ESPECIAL - 380G - 4X0. BASTÃO 

DE MADEIRA E ESTIRANTE - IMPRESSÃO E LOGO COLORIDA E 

VARIADAS. (CONSULTAR SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERSO, 

ADMINISTTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS ANTES DA 

CONFECÇÃO).: 

Unidade 35,00 

0008 
BANNER COLORIDO COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,10X 60 

MT LONA ESPECIAL PERSONALIZADOS 
UN 15,00 

0009 
BANNER FORMATO: 1,00 M X 1,50M PAGINAS: FRENTE CORES :4X0 

(COLORIDO) PAPEL: 170G/M² ACAB:REFILE 
UN 20,00 

0010 

BANNER PERSONALIZADO (TIPO FAIXA), EM LONA, COM 

ACABAMENTO EM MADEIRA, 4 x 0 CORES, COM DIMENSÕES 

APROXIMADAS: 1,40 x 2,00 M 

UN 10,00 

0011 

BANNER PERSONALIZADO (TIPO FAIXA), EM LONA, COM 

ACABAMENTO EM MADEIRA, 4 x 0 CORES, COM DIMENSÕES 

APROXIMADAS: 1,50 x 1,00 M. 

UN 20,00 

0012 banners em lona , formato 4,00x0,80m M² 60,00 

0013 
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE ABSTECIMENTO COM 100 FOLHAS 

EM DUAS VIAS. 
UN 42,00 

0014 
BLOCO DE RECEITUARIO COMUM COLORIDO COM DUAS VIAS 

(EXAMES LABORATORIAIS) C/100 FLS 15X21 
BL 100,00 

0015 
BLOCO RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL RECEITA AZUL 

(PAPEL COMPIATIVO) 
BL 170,00 

0016 BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA DIARIO (771982) BLOCO 500,00 

0017 

CADERNOS C/ 60 FOLHAS CAPA COLORIDA 4X0 PAPEL COUCHE 

150 G 4X0 COR COM MIOLO PAUTADO PAPEL AP 45 GRAMAS 

BROCHURRÃO C/ ACABAMENTO 02 GRAMPOS 

PERSONALIZADOS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 30X22 CM. 

UN 200,00 
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0018 

CANECA DE PORCELANA TERMOSSENSÍVEL NA COR BRANCA, 

MEDINDO 8CM X 10CM X 8CME CAPACIDADE DE 325 ML. ARTE 

PERSONALIZADA (DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO) EM 

CROMIA (SEM LIMITE DE CORES), GRAVAÇÃO EM SUBLIMAÇÃO 

EM UV DIGITAL COLORIDO. MATERIAL EMBALADO 

INDIVIDUALMENTE EM CAIXA GRAFT. SEM QUANTIDADE 

MÍNIMA POR PEDIDO. (DIFERENTES ARTES POR DEMANDA): 

Unidade 60,00 

0019 

CANECAS PERSONALIZADAS CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO, 

REVESTIDA EM MATERIAL ACRÍLICO: TRANSPARENTE COM 

IMPRESSÃO NO MÍNIMO EM TRÊS CORES. TAMANHO 300X300.: 

Unidade 400,00 

0020 CARTÃO DE CONSULTAS 85 X 55 MM FRENTE E VERSO FICHA 1.000,00 

0021 CARTÃO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR 500 X 500MM FICHA 200,00 

0022 CARTÃO DE VACINA ADULTO 500X 500MM UN 2.000,00 

0023 CARTÃO DE VACINA CANINA  500X 500MM UN 1.500,00 

0024 CARTÃO DIABETICO 500 X 500 MM FRENTE E VERSO UN 600,00 

0025 CARTÃO HIPERTENSO 500X 500 FRENTE E VERSO UN 2.000,00 

0026 

CARTAZ IMPRESSÃO COLORIDA, FRENTE. TAMANHO 30 X 60. 

PAPEL COUCHÊ 180G. MODELO A SER ENVIADO 

POSTERIORMENTE: 

Unidade 60,00 

0027 
CARTAZES EM PAPEL COUCHE BRILHO 170G E COR 4x0. COM 

DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 x 60 CM. 
UN 60,00 

0028 

CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 440, COM IMPRESSÃO DIGITAL 

VÁRIAS CORES E INSTALAÇÃO, COM ILHÓS, M². INSTALAÇÃO 

INCLUSA: 

Unidade 10,00 

0029 COPIA COLORIDA ( COLICROMIA) -PAPEL OFÍCIO OU PAPEL A4. UN 150,00 

0030 

CORDÃO PERSONALIZADO PARA CRACHÁ TAMANHO 85CM X 12 

MM(COMP X LARG),ACABAMENTO CLIPS FIXO E PRESILHA 

JACARÉ 

UN 110,00 

0031 

CRACHÁ EM PVC, PERSONALIZADO COM A FOTO COLORIDA E 

NOME DO FUNCIONÁRIO. COM CORDÃO DE POLIÉSTER ( 

DIZERES A SER INFORMADO), COR A SER INFORMADA. 

TAMANHO: 5,4CM X 8,6CM, ESPESSURA 0,76MM. (CONSULTAR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL).: 

Unidade 130,00 

0032 ENCADERNAÇÃO PVC, ATE 100 FLS. UN 180,00 

0033 ENCADERNAÇÃO PVC, DE 100 FLS 200 FLS. UN 25,00 

0034 ENCAMINHAMENTO D PACIENTE BLOCO DE 50 FOLHAS BLOCO 80,00 

0035 FICHA B GESTANTE FRENTE E VERSO BLOCO 200,00 

0036 
FICHA COMPLEMENTAR( SINDROME EMERGENCIA SAUDE 

PUBLICA) 
BL 10,00 

0037 
FICHA DE ATENDIMENTO FISIOTERAPICO BLOCO COM 100 

FOLHAS 
UN 150,00 
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0038 
FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL E-SUS 

BLOCO COM 100 FOLHAS 
BL 40,00 

0039 FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA E-SUS BLOCO COM 100 FOLHAS BL 50,00 

0040 

FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA PERSONALIZADO PAPEL AP 75 

G 1X0 COR – FRENTE E VERSO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 

22X30 CM. 

UN 2.000,00 

0041 
FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR PAPEL AP 75 G 1X0 COR – COM 

DIMENSÕES APROXIMADAS: 22X30 CM. 
UN 5.000,00 

0042 FICHA DE ENCAMINHAMENTO BLOCO 100,00 

0043 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL OCUPACIONAL FAMILIAR 

BLOCO COM 100 FOLHAS (771994) 
BLOCO 20,00 

0044 FICHA DE MEDICAMENTO USO CONTINUO UN 1.000,00 

0045 
FICHA DE NOTIFICAÇÃO( TUBERCULOSE, RANSENIASE)BLOCO 

C/ 100 FOLHAS 
BLOCO 10,00 

0046 FICHA DE PROCEDIMENTOS BLOCO COM 100 FLS (771996) BLOCO 1.000,00 

0047 FICHA DE PROCEDIMENTOS E-SUS BLOCO COM 100 FOLHAS BL 500,00 

0048 
FICHA DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS BLOCO COM 100 

FLS (771954) 
BLOCO 100,00 

0049 FICHA DE SAUDE BUCAL BLOCO 200,00 

0050 FICHA DE VISITA DOMICILIAR BLOCO C/ 100 FOLHAS BLOCO 200,00 

0051 FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL BL 20,00 

0052 
FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL E-SUS BLOCO C/ 

100 FOLHAS 
BLOCO 1.000,00 

0053 FICHA FAMILIA PARA EVOLUÇÃO CLINICA UNID (771999) Unidade 1.000,00 

0054 FICHA REGULAR ACOMPANHAMENTO MENSAL FAMILIAR ESF UN 400,00 

0055 
FICHAS DE MEDIAMENTO USO CONTINUO PAPEL CARTÃO TAM 

500 X 500MM 
UN 3.000,00 

0056 

GARRAFA DE ÁGUA SQUEEZE. REUTILIZÁVEL, CAPCIDADE 

(500ML, PERSONALIZADA , EM CORES E IMPESSÃO VARIADAS A 

SEREM INFORMADAS NA COFECÇÃO.: 

Unidade 200,00 

0057 IMPRESSÃO DIGITAL DE FOTOS COLORIDAS - PAPEL A4. UN 50,00 

0058 

LAUDO DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO. AMBULATORIAL FRENTE E VERSO BLOCO COM 

50 FOLHAS (772002) 

BLOCO 100,00 

0059 
LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO 

AMBULATORIAL BLOCO COM 100 FOLHAS 
BLOCO 50,00 

0060 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 3000 X 0,80 MM (AXL), 

CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 

ESTRUTURA EM METALÃO, INCLUSOS ITENS NECESSÁRIOS À 

INSTALÇÃO. INSTALAÇÃO INCLUSA.: 

Unidade 5,00 

0061 
PLACA EM PVC COM ADESIVAGEM COLORIDA. TAMANHO 0,60 X 

1,20 M. MODELO CARTEIRA SERVIÇOS. INSTALAÇÃO INCLUSA: 
Unidade 5,00 
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0062 

PLOTAGEM DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS, 

TAMANHO VARIADOS, PROPORCIONAIS AO TAMANHO DOS 

VEICULOS ; COM IMPRESSÃO DE ALTA RESOLUÇÃO EM VINIL 

ADESIVO CALANDRADOI POLIMÉRICO DE 0, 8MM, COM 

DURABILIDADE DE 5 ANOS. 

Unidade 1,00 

0063 PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - A0 ( 84,1 X 118,9 CM ) COLORIDA. UN 15,00 

0064 PREPARO PARA COLHEITA DE FEZES (771965) Unidade 1.000,00 

0065 PREPARO PARA COLHEITA DE URINA (771967) Unidade 1.000,00 

0066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA BLOCO C/ 50 FOLHAS (771968) BLOCO 200,00 

0067 
PRONTUARIO DE ENCAMINHAMENTO ODONTOLOGICO DE 

URGENCIA BLOCO COM 100 FOLHAS 
FICHA 400,00 

0068 
PROTOCOLO LABORATORIO MUNICIPAL COLETA BLOCO COM 

100 FOLHAS 
BLOCO 100,00 

0069 
PROTOCOLO LABORATORIO MUNICIPAL EXAMES BLOCO COM 

100 FOLHAS 
BLOCO 100,00 

0070 
RECEITUARIO ESPECIAL COPIATIVO 2 VIA BLOCO C/ 50 FOLHAS 

(771971) 
BLOCO 1.000,00 

0071 RECEITUARIO MEDICO BLOCO C/ 100 FOLHAS BLOCO 1.000,00 

0072 RECEITUARIO PSICOTROPICO BLOCO C/ 100 FOLHAS (771972) BLOCO 400,00 

0073 REGISTRO DIARIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL-PNCD UN 100,00 

0074 
REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA - FRENTE E VERSO BLOCO COM 

100 FOLHAS 
BLOCO 100,00 

0075 RESUMO DO TRABALHO DE CAMPO (769105) BL 40,00 

0076 RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO AMBULATORIAL BL 30,00 

0077 
RESUMO SEMESTRAL DE PESQUISAS EPID TRATAMENTO BLOCO 

C/ 100 FOLHAS (771973) 
BLOCO 500,00 

0078 
SISTEMA D VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL MOD I 

BLOCO 50 FOLHAS (771975) 
BLOCO 500,00 

0079 
SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL MOD II 

BLOCO C/ 50 FOLHAS (771976) 
BLOCO 500,00 

0080 
SOLICITAÇÃO D EXAMES LABORATORIAL TAM PEQUENO bloco 

com 100 folhas 
BLOCO 300,00 

0081 SOLICITAÇÃO DE EXAMES TAM MEDIO/ BLOCO COM 100 FLS BLOCO 300,00 

 

3.2. A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos em até 05 dias após a assinatura 

da Ata de Registro de Preços, no local informado pela Administração, de forma parcelada, conforme 

a necessidade do Município e mediante Ordem de Fornecimento. 

 

4 – DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS 
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4.1. Para participação da licitação é necessário a habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-

financeira do licitante, conforme Lei 8.666/93; 

4.2. Objetivando trazer segurança à licitação, evitando que “aventureiros” causem transtornos ao 

certame e posteriormente seja realizada uma contratação eficaz, tem–se necessário a apresentação 

complementar da fase de habilitação dos seguintes documentos  

4.2.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado, que comprovem que a licitante está executando, ou executou, serviços compatíveis em 

características com o objeto da licitação; 

4.2.2. Alvará de Localização e Funcionamento válido, fornecido pelo Município da sede do licitante. 

 

5 - DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA E DO OBJETO 

5.1. Será aceita a proposta que apresentar o menor preço por item e cumprir as exigências do Edital. 

 

6 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

6.1. O objeto será recebido após atendidas as todas as especificações dos serviços, mediante 

apresentação e aceite pelas Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social. 

 

7- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA 

7.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das Dotações do exercício corrente: 

Nº 

Ficha 
Atividade Descrição Natureza Vínculo 

391 6.1.2.10.301.14.2056.33903000 

Manut. das Unidades de 

Serviços de Atenção Básica - 

Saúde da Famíla 

Material de 

Consumo 

OUTRAS 

TRANSFERENCIAS 

REC. SUS 

545 6.1.5.10.303.18.2065.33903900 
Manutenção do Atendimento 

Farmacêutico Básico 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

TRANSF.DE 

RECURSOS DO 

FUNDO 

ESTADUAL 

SAUDE 

512 6.1.4.10.305.16.2064.33903000 

Manutenção das Atividades 

de Vigilância 

Epidemiológica e Ambiental 

Material de 

Consumo 

TRANSF. 

RECURSOS SUS - 

BLOCO 

MANUTEC. SERV. 

SAÚDE 

539 6.1.5.10.303.18.2065.33903000 Manutenção do Atendimento Material de TRANSF. 
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Farmacêutico Básico Consumo RECURSOS SUS - 

BLOCO 

MANUTEC. SERV. 

SAÚDE 

404 6.1.2.10.301.14.2056.33903900 

Manut. das Unidades de 

Serviços de Atenção Básica - 

Saúde da Famíla 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

TRANSF. 

RECURSOS SUS - 

BLOCO 

MANUTEC. SERV. 

SAÚDE 

626 7.2.1.8.122.8.2071.33903900 
Apoio a Organização e 

Gestão do SUAS - IGDSUAS 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

RECURSOS 

ORDINÁRIOS 

393 6.1.2.10.301.14.2056.33903000 

Manut. das Unidades de 

Serviços de Atenção Básica - 

Saúde da Famíla 

Material de 

Consumo 

TRANSF. 

RECURSOS SUS - 

BLOCO 

MANUTEC. SERV. 

SAÚDE 

621 7.2.1.8.122.8.2071.33903000 
Apoio a Organização e 

Gestão do SUAS - IGDSUAS 

Material de 

Consumo 

TRANSF. 

RECURSOS DO F. 

NAC. ASSIS. 

SOCIAL 

520 6.1.4.10.305.16.2064.33903900 

Manutenção das Atividades 

de Vigilância 

Epidemiológica e Ambiental 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

TRANSF.DE 

RECURSOS DO 

FUNDO 

ESTADUAL 

SAUDE 

544 6.1.5.10.303.18.2065.33903900 
Manutenção do Atendimento 

Farmacêutico Básico 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

RECEITAS DE IMP. 

E TRANSF. DE IMP. 

VINC. A SAÚDE 

392 6.1.2.10.301.14.2056.33903000 

Manut. das Unidades de 

Serviços de Atenção Básica - 

Saúde da Famíla 

Material de 

Consumo 

TRANSF.DE 

RECURSOS DO 

FUNDO 

ESTADUAL 

SAUDE 

488 6.1.4.10.304.16.2063.33903000 

Manutenção das Atividades 

de Vigilância Sanitária 

Municipal 

Material de 

Consumo 

TRANSF. 

RECURSOS SUS - 

BLOCO 

MANUTEC. SERV. 

SAÚDE 

578 7.1.1.8.122.2.2068.33903900 

Manutenção das Atividades 

da Secretaria de Assistência 

Social 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

RECURSOS 

ORDINÁRIOS 

652 7.2.2.8.244.9.2073.33903000 
Serviços de Proteção Social 

Básica 

Material de 

Consumo 

RECURSOS 

ORDINÁRIOS 

620 7.2.1.8.122.8.2071.33903000 
Apoio a Organização e 

Gestão do SUAS - IGDSUAS 

Material de 

Consumo 

RECURSOS 

ORDINÁRIOS 

735 7.2.6.8.244.10.2077.33903000 
Manutenção de Programas e 

Projetos no Ambito do SUAS 

Material de 

Consumo 

TRANSF. 

RECURSOS DO F. 

NAC. ASSIS. 

SOCIAL 
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739 7.2.6.8.244.10.2077.33903900 
Manutenção de Programas e 

Projetos no Ambito do SUAS 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

RECURSOS 

ORDINÁRIOS 

425 6.1.2.10.301.14.2057.33903900 
Manutenção das Atividades 

do ACS 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

TRANSF. 

RECURSOS SUS - 

BLOCO 

MANUTEC. SERV. 

SAÚDE 

538 6.1.5.10.303.18.2065.33903000 
Manutenção do Atendimento 

Farmacêutico Básico 

Material de 

Consumo 

RECEITAS DE IMP. 

E TRANSF. DE IMP. 

VINC. A SAÚDE 

595 7.1.1.8.243.10.2069.33903900 
Manutenção do Conselho 

Tutelar 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

RECURSOS 

ORDINÁRIOS 

627 7.2.1.8.122.8.2071.33903900 
Apoio a Organização e 

Gestão do SUAS - IGDSUAS 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

TRANSF. 

RECURSOS DO F. 

NAC. ASSIS. 

SOCIAL 

389 6.1.2.10.301.14.2056.33903000 

Manut. das Unidades de 

Serviços de Atenção Básica - 

Saúde da Famíla 

Material de 

Consumo 

RECEITAS DE IMP. 

E TRANSF. DE IMP. 

VINC. A SAÚDE 

722 7.2.5.8.244.13.2076.33903900 
Gestão do Bolsa Família e do 

Cadastro Único - IGDBF 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

TRANSF. 

RECURSOS DO F. 

NAC. ASSIS. 

SOCIAL 

574 7.1.1.8.122.2.2068.33903000 

Manutenção das Atividades 

da Secretaria de Assistência 

Social 

Material de 

Consumo 

RECURSOS 

ORDINÁRIOS 

661 7.2.2.8.244.9.2073.33903900 
Serviços de Proteção Social 

Básica 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

TRANSF. 

RECURSOS DO F. 

NAC. ASSIS. 

SOCIAL 

519 6.1.4.10.305.16.2064.33903900 

Manutenção das Atividades 

de Vigilância 

Epidemiológica e Ambiental 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

RECEITAS DE IMP. 

E TRANSF. DE IMP. 

VINC. A SAÚDE 

660 7.2.2.8.244.9.2073.33903900 
Serviços de Proteção Social 

Básica 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

RECURSOS 

ORDINÁRIOS 

463 6.1.3.10.302.15.2061.33903900 

Manutenção do Atendimento 

de Média e Alta 

Complexidade 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

RECEITAS DE IMP. 

E TRANSF. DE IMP. 

VINC. A SAÚDE 

734 7.2.6.8.244.10.2077.33903000 
Manutenção de Programas e 

Projetos no Ambito do SUAS 

Material de 

Consumo 

RECURSOS 

ORDINÁRIOS 

370 6.1.2.10.301.14.2055.33903000 

Manutenção das Atividades 

Serviços Municipal 

Odontologia 

Material de 

Consumo 

RECEITAS DE IMP. 

E TRANSF. DE IMP. 

VINC. A SAÚDE 

654 7.2.2.8.244.9.2073.33903000 
Serviços de Proteção Social 

Básica 

Material de 

Consumo 

TRANS. REC. 

FUNDO 

ESTADUAL 

ASSIST. SOCIAL - 

FEAS 

401 6.1.2.10.301.14.2056.33903900 Manut. das Unidades de Outros Serv. RECEITAS DE IMP. 
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Serviços de Atenção Básica - 

Saúde da Famíla 

Terc. - P. Jurídica E TRANSF. DE IMP. 

VINC. A SAÚDE 

487 6.1.4.10.304.16.2063.33903000 

Manutenção das Atividades 

de Vigilância Sanitária 

Municipal 

Material de 

Consumo 

RECEITAS DE IMP. 

E TRANSF. DE IMP. 

VINC. A SAÚDE 

510 6.1.4.10.305.16.2064.33903000 

Manutenção das Atividades 

de Vigilância 

Epidemiológica e Ambiental 

Material de 

Consumo 

RECEITAS DE IMP. 

E TRANSF. DE IMP. 

VINC. A SAÚDE 

717 7.2.5.8.244.13.2076.33903000 
Gestão do Bolsa Família e do 

Cadastro Único - IGDBF 

Material de 

Consumo 

RECURSOS 

ORDINÁRIOS 

378 6.1.2.10.301.14.2055.33903900 

Manutenção das Atividades 

Serviços Municipal 

Odontologia 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

TRANSF. 

RECURSOS SUS - 

BLOCO 

MANUTEC. SERV. 

SAÚDE 

492 6.1.4.10.304.16.2063.33903900 

Manutenção das Atividades 

de Vigilância Sanitária 

Municipal 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

RECEITAS DE IMP. 

E TRANSF. DE IMP. 

VINC. A SAÚDE 

376 6.1.2.10.301.14.2055.33903900 

Manutenção das Atividades 

Serviços Municipal 

Odontologia 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

RECEITAS DE IMP. 

E TRANSF. DE IMP. 

VINC. A SAÚDE 

511 6.1.4.10.305.16.2064.33903000 

Manutenção das Atividades 

de Vigilância 

Epidemiológica e Ambiental 

Material de 

Consumo 

TRANSF.DE 

RECURSOS DO 

FUNDO 

ESTADUAL 

SAUDE 

424 6.1.2.10.301.14.2057.33903900 
Manutenção das Atividades 

do ACS 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

RECEITAS DE IMP. 

E TRANSF. DE IMP. 

VINC. A SAÚDE 

458 6.1.3.10.302.15.2061.33903000 

Manutenção do Atendimento 

de Média e Alta 

Complexidade 

Material de 

Consumo 

RECEITAS DE IMP. 

E TRANSF. DE IMP. 

VINC. A SAÚDE 

592 7.1.1.8.243.10.2069.33903000 
Manutenção do Conselho 

Tutelar 

Material de 

Consumo 

RECURSOS 

ORDINÁRIOS 

352 6.1.1.10.122.17.2051.33903900 

Manutenção da 

Administração da Secretaria 

Municipal de Saúde 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

RECEITAS DE IMP. 

E TRANSF. DE IMP. 

VINC. A SAÚDE 

417 6.1.2.10.301.14.2057.33903000 
Manutenção das Atividades 

do ACS 

Material de 

Consumo 

RECEITAS DE IMP. 

E TRANSF. DE IMP. 

VINC. A SAÚDE 

419 6.1.2.10.301.14.2057.33903000 
Manutenção das Atividades 

do ACS 

Material de 

Consumo 

TRANSF. 

RECURSOS SUS - 

BLOCO 

MANUTEC. SERV. 

SAÚDE 

377 6.1.2.10.301.14.2055.33903900 

Manutenção das Atividades 

Serviços Municipal 

Odontologia 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

TRANSF.DE 

RECURSOS DO 

FUNDO 

ESTADUAL 
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SAUDE 

740 7.2.6.8.244.10.2077.33903900 
Manutenção de Programas e 

Projetos no Ambito do SUAS 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

TRANSF. 

RECURSOS DO F. 

NAC. ASSIS. 

SOCIAL 

653 7.2.2.8.244.9.2073.33903000 
Serviços de Proteção Social 

Básica 

Material de 

Consumo 

TRANSF. 

RECURSOS DO F. 

NAC. ASSIS. 

SOCIAL 

721 7.2.5.8.244.13.2076.33903900 
Gestão do Bolsa Família e do 

Cadastro Único - IGDBF 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

RECURSOS 

ORDINÁRIOS 

459 6.1.3.10.302.15.2061.33903000 

Manutenção do Atendimento 

de Média e Alta 

Complexidade 

Material de 

Consumo 

SERVIÇOS DE 

SAÚDE 

662 7.2.2.8.244.9.2073.33903900 
Serviços de Proteção Social 

Básica 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

TRANS. REC. 

FUNDO 

ESTADUAL 

ASSIST. SOCIAL - 

FEAS 

348 6.1.1.10.122.17.2051.33903000 

Manutenção da 

Administração da Secretaria 

Municipal de Saúde 

Material de 

Consumo 

RECEITAS DE IMP. 

E TRANSF. DE IMP. 

VINC. A SAÚDE 

403 6.1.2.10.301.14.2056.33903900 

Manut. das Unidades de 

Serviços de Atenção Básica - 

Saúde da Famíla 

Outros Serv. 

Terc. - P. Jurídica 

TRANSF.DE 

RECURSOS DO 

FUNDO 

ESTADUAL 

SAUDE 

8 – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

Serão executados os serviços pelo regime de empreitada por preço unitário. 

 

9 – DA FORMA DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

9.1. O objeto será adjudicado ao licitante que apresentar melhor proposta e documentos conforme as 

exigências legais do edital. 

 

10 – DA GESTÃO DO CONTRATO 

10.1. A gestão do Contrato ficará a cargo das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social e do 

setor de compras, que será o responsável pela emissão das ordens de serviço, e do setor de 

contabilidade e tesouraria que ficará a cargo de liquidação e pagamento das notas fiscais. 

 

11 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
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11.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste 

instrumento. 

11.2. Zelar e garantir a boa qualidade da execução dos serviços, em consonância com os parâmetros 

de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder Público; 

11.3. Comunicar a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o 

cumprimento da execução dos serviços, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que 

julgar necessários à Contratante. 

11.4. Arcar com todos os ônus necessários a execução dos serviços que efetuar, incluindo o pagamento 

de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas 

referentes aos serviços, inclusive licença em repartições públicas, registros e demais atos pertinentes. 

11.5. Permitir o acesso aos documentos necessários e pertinentes pela Prefeitura e Órgão concedentes 

de Convênios. 

11.6. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer 

seus empregados, terceiros ou a PREFEITURA, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, 

dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, decorrentes do 

ato de execução dos serviços. 

11.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o 

objeto dos serviços, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, 

salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido. 

11.8. Em tudo agir, segundo as diretrizes da PREFEITURA. 

11.9. Manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas para 

contratação, previstas na legislação em vigor. 

11.10. Aceitar por parte da Administração, nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme 

estabelecido no §1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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11.11. Avocar para si toda e qualquer despesa decorrente na prestação dos serviços, dentre elas, custo 

com mão de obra, acrescida dos respectivos encargos sociais e trabalhistas, transporte, alimentação e 

hospedagem para a prestação dos serviços, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas 

que recaírem sobre a prestação de serviço. 

11.12. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

(a) assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações e no edital do presente processo. 

 

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (MUNICIPIO) 

12.1. Constituir ou informar servidor para acompanhamento e fiscalização dos serviços, com poderes 

para notificar à contratada para tomada de providências corretivas inerentes a qualquer 

irregularidade apontada. 

12.2. Notificar extrajudicialmente o Contratado e aplicar as sanções legais em decorrência do declínio 

na qualidade dos serviços e ou em decorrência de fatos supervenientes propensos a gerar prejuízos à 

Administração Pública. 

12.3. Notificar extrajudicialmente e exigir da Contratada a substituição de qualquer profissional desta 

que venha a desenvolver suas habilidades em desconformidade na execução dos serviços para o qual 

foi recomendado e ou que venha a apresentar conduta que contraria aos bons costumes e a boa ética 

profissional. 

12.4. Providenciar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos acordados, e de acordo com as 

Notas Fiscais/ Faturas emitidas e atestando os recebimentos da prestação de serviços pelo Setor 

Responsável. 

12.5. Observar o disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020. 

 

14 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

14.1. A fiscalização do contrato ficará a cargo das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social. 

 

15 – DAS CONDIÇÕES E PAGAMENTO 
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15.1. O pagamento dos valores devidos pelos serviços de interesse da Prefeitura Municipal será 

efetuado em até 30(trinta) dias, a partir da data da apresentação, pela Contratada, da Nota Fiscal, caso 

não haja nenhuma irregularidade ou até que a mesma seja sanada. 

 

16 – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. O contrato terá vigência de 02 (dois) meses. 

 

17 – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

17.1. O Contratado que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de promover a 

prestação dos serviços, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com o Município de Botumirim e será descredenciado dos sistemas de 

cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

aplicáveis e demais cominações legais. 

17.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 

contratual: 

17.2.1. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços contratados, ou 

por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 

calculados sobre o valor do contrato, conforme orçamento aprovado, por ocorrência; 

17.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor da prestação dos serviços contratados, conforme orçamento 

aprovado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do contrato ou no cumprimento de 

obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual; 

17.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, conforme orçamento aprovado, na hipótese de 

a CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 

demais casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO, em face da menor gravidade do 

fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser 

aplicada. 



 
 
 
 

   Rua José da Cruz, 09 – Centro – Fone: (38) 3255-1133 – CEP 39.596-000 

CNPJ - 18.017.418/0001-77 - E-mail: licitacaobotu@gmail.com 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM/MG 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM/MG 
Rua José da Cruz, 09 – Centro – Fone: (38) 3255-1133 – CEP 39.596-000 

CNPJ - 18.017.418/0001-77 - E-mail: licitacaobotu@gmail.com 

PÁGINA 36 

17.3. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO. Se os valores não forem suficientes, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 

(três) dias úteis a contar da aplicação da sanção. 

17.4. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 

após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. 

18 – DEMAIS INFORMAÇÕES 

18.1. Demais informações estão inseridas no Edital, na Minuta de Ata de Registro de Preços e 

diretamente na sala de licitações situada à Rua Jose da Cruz, nº 09, Bairro: Centro, CEP: 39.596-000, 

Botumirim-MG. 

 

 

FERNANDO ROBERTO OLIVEIRA SILVA 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

 

MARINA COLARES XAVIER 

Secretária Municipal de Assistência Social 

 

 

ANA PEREIRA NETA 

Prefeita Municipal 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 063/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

002/2020 

RAZÃO SOCIAL/NOME:___________________________________________________________ 

CPF/CNPJ:________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:______________________________________________________________________ 

CIDADE:________________________________________CEP:_____________________________ 

TELEFONE:_______________________________________________________________________ 

 

DADOS BANCARIOS: BANCO:___AGENCIA:__CONTA:______  

NOME DO SIGNATÁRIO (para assinatura do contrato): ________________________________ 

CPF:__________________IDENTIDADE:___________________ESTADO CIVIL:_____________ 

ENDEREÇO:______________________________________________________________________ 

Item Unid. Qtde Descrição do Material/Serviço Vlr. Unit. Vlr. Total Marca 

       

       

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$.........................(...................................................................)  

OBSERVAÇÕES:................................................................................................................. .............. 

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita 

execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da 

legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por 

quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e 

posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às 

exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para os serviços, sem que nos 

caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município. 

Declaramos igualmente, que: 

a) Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados; 

b) Recebemos do Município de Botumirim/MG todas as informações necessárias a elaboração da nossa 

proposta; 
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c) Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos 

plenamente; 

d) Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo 

estabelecido, contada da data de notificação do Município de Botumirim/MG bem como atender a todas 

as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis; 

e) Declaramos que os preços apresentados e os lances que vier a formular não são preços inexequíveis 

ou superfaturados, estando em consonância com o mercado. 

f) Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias. 

DATA:_________/___________/__________ 

 

NOME 

Representante Legal da Licitante 
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ANEXO III 

 

MODELO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., 

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos e  mão-de-obra infantil. 

 

 

 

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

 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 

 

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

(representante) 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

  

A empresa ................................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por 

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

Identidade nº............................e o CPF nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as penas 

da lei,  de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de 

pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 

instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 

3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei 

Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei 

Complementar. 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 

________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO V 

 

M O D E L O 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº ______________________, sediada no endereço ____________________________, 

telefone/fax nº ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ 

_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que a empresa atende a todos os 

requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como 

RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras 

suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante. 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VII - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº <<NATA>>/<<ANOATA>> 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO DE RP Nº 002/2020 

O Município de Botumirim, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de 

Botumirim-MG na Rua Jose da Cruz, 09 - bairro Centro, inscrito no CNPJ sob o Nº: 18.017.418/0001-

77, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Senhora Ana Pereira Neta portadora do CPF: 

073.794.446-38 residente e domiciliado neste município, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei 

Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 7.892/2013 aplicando-se em todo o caso as normas ao 

município de Botumirim/MG, e demais disposições legais aplicáveis, resolve registrar os preços 

apresentado pela empresa <<FORNECEDOR>>, inscrita no CNPJ sob o nº <<CNPJ>>, situada na 

<<ENDERECO>>Bairro <<BAIRRO>>, <<CIDADE>>/<<UF>>, a seguir denominada DETENTORA DA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, neste ato representada por seu Sócio <<REPRESENTANTE>>, 

inscrito no CPF sob o nº <<CPFREPRESENTANTE>>, classificada em 1º lugar, no Processo Licitatório 

nº 063/2020, na modalidade Pregão Eletrônico n º 002/2020, do tipo menor preço por item, em regime 

de empreitada por preços unitários, nos termos das cláusulas e condições que seguem: 

I – OBJETO 

1.1. Constitui o presente objeto o REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVO PARA ME/EPP OU 

EQUIPARADAS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL 

GRÁFICO EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOTUMIRIM/MG, conforme especificações constantes no 

Anexo I do Edital, parte integrante e inseparável deste edital de Pregão Eletrônico nº 002/2020 

independente de transcrição. 

1.2. Deverão ser respeitadas as especificações e condições de fornecimento contidas no Edital que 

precedeu a esta Ata de Registro de Preços, que dela faz parte integrante. 

II – DO GERENCIAMENTO E UTILIZAÇÃO DA ATA  

2.1. O gerenciamento desta Ata, caberá às Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social e por 

meio do Setor de Compras, que juntamente com o responsável ou pessoa indicada pela secretaria 

solicitante dos serviços que efetuará o recebimento e a conferência quanto a sua correta especificação 

e atendimento ao item 1.2. 

2.2. A presente contratação será fiscalizada e gerenciada em especial pelo Setor de Compras, assim 

como as demais Secretarias municipais que requisitarem os produtos. 

2.3. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para solicitações do respectivo objeto, 

por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município. 



 
 
 
 

   Rua José da Cruz, 09 – Centro – Fone: (38) 3255-1133 – CEP 39.596-000 

CNPJ - 18.017.418/0001-77 - E-mail: licitacaobotu@gmail.com 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM/MG 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM/MG 
Rua José da Cruz, 09 – Centro – Fone: (38) 3255-1133 – CEP 39.596-000 

CNPJ - 18.017.418/0001-77 - E-mail: licitacaobotu@gmail.com 

PÁGINA 43 

2.4. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração 

poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia 

consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

2.5. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 

2.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 

participantes que aderirem 

III - DA AQUISICAO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As solicitações decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega da Nota de 

Empenho/Autorização de Fornecimento ou documento equivalente para licitante vencedora pela 

Prefeitura Municipal de Botumirim/MG através do setor ou secretaria requerente. 

3.2. As despesas decorrentes das aquisições correrão por conta da dotação orçamentárias do presente 

exercício e do exercício seguinte sendo aquelas descritas nas Autorizações de Fornecimento. 

IV – DOS PREÇOS 

4.1. Os preços a serem pagos à Detentora, serão conforme a classificação do Pregão Presencial que a 

antecedeu, sendo que serão os vigentes na data da “Requisição/Pedido”, independentemente da data 

de entrega dos produtos. 

4.2. Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela entrega 

dos produtos objeto desta Ata de Registro de Preços. 

4.2.1. Os produtos com seus respectivos valores registrados integram a presente Ata de Registro de 

Preços, conforme quadro a seguir: 

<<ITENSMARCA>> 

4.3. Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela prestação 

dos serviços objeto desta Ata de Registro de Preços, incluído frete até os locais a serem designados 

pelo Município. 

V - REAJUSTES/REVISÕES DOS PREÇOS 

5.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 

caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a 

relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Fornecedor Registrado e a 
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retribuição do Município de Botumirim/MG para a justa remuneração dos materiais, poderá ser 

revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro de 

Preços. 

5.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência 

de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada 

repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes, para mais ou menos, conforme o caso. 

5.3. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor Registrado, este deverá 

demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual, por meio de 

apresentação de planilha (s) detalhada (s) de custos nas quais constarão a situação anterior e a situação 

atual que eventualmente justificarão o reajuste da Ata de Registro de Preços, bem como documentação 

correlata (lista de preços, notas fiscais de aquisição e de serviços) que comprovem que o registro dos 

preços tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 

5.4. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Botumirim/MG, esta deverá 

comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do Registro de Preços, sem prejuízo da 

Municipalidade. 

5. 5. Fica facultado ao Município de Botumirim/MG, realizar ampla pesquisa de mercado para 

subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de 

preços solicitada pelo Fornecedor Registrado. 

5.6. A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após análise técnica e 

jurídica do Município de Botumirim/MG, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data 

do recebimento do pedido de reajuste. 

5.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, o Fornecedor 

Registrado não poderá suspender os serviços, e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 

5.6.2. Após a autorização de reajuste pelo município, será lavrado termo Aditivo com os novos preços 

a serem praticados. 

VI - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 02 (dois) meses, a partir da data de sua 

assinatura. 

VII –DA FORMA DE FORNECIMENTO E ENTREGA/EXECUÇÃO 

7.1. As aquisições decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega da Nota de 

Empenho/Autorização de Fornecimento para licitante vencedora pela Prefeitura Municipal de 

Botumirim/MG através do setor ou secretaria requerente. 
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7.2. A empresa contratada deverá prestar os serviços nas condições e especificações constantes no 

Edital em especial o Termo de Referência e na Proposta Vencedora. 

7.2.1 Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no edital e a descrição do objeto 

constante na SE (Solicitação de Empenho) Nota de Empenho e/ou OF (Ordem de Fornecimento), 

prevalecerá, sempre, a descrição deste edital. 

7.3. Recebida a Ordem de Serviço a contratada/detentora deverá entregar os itens/serviços em um 

prazo máximo de 05 (cinco) dias no local informado pela Administração, de forma parcelada, 

conforme a necessidade do Município e mediante Ordem de Fornecimento, sendo o pedido realizado 

de acordo com a demanda da Secretaria/setor solicitante. 

7.4. Todos os serviços devem estar em perfeitas condições e com data de sua execução o mais próximo 

possível da data de entrega, garantindo assim que o município disponha de um prazo de utilização 

extenso. 

7.5. O produto a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a 

completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.  

7.6. Os produtos/serviços deverão ser entregues nos locais indicados sem custo de frete para o 

Município 

7.7. Na prestação dos serviços licitados, a Contratada/Detentora deverá manter-se em dia com todas 

as normas que regulam a atividade, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades 

cabíveis. 

7.8. Todos os serviços serão recebidos e conferidos, por funcionários designados/informados pela 

Prefeitura Municipal de Botumirim/MG, que rejeitarão os que não estiverem de acordo com os 

pedidos de fornecimento quanto às especificações, quantidades e qualidade. 

7.9. A Contratada/Detentora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o item que vier a ser recusado, 

sendo que o simples ato do recebimento não importará a sua aceitação. 

7.10. No momento da entrega o serviço que apresentar qualquer imperfeição ou estar em desacordo 

com o solicitado deverá ser substituído no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da comunicação 

feita pelo setor requisitante. 

VIII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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8.1. O pagamento dos valores devidos pelos serviços de interesse da Prefeitura Municipal será 

efetuado em até 30(trinta) dias, a partir da data da apresentação, pela DETENTORA, da Nota Fiscal, 

caso não haja nenhuma irregularidade ou até que a mesma seja sanada. 

8.1.2. Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da Detentora, a 

fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem 

cumpridas. 

8.2. Quaisquer pagamentos não isentarão à Contratada das responsabilidades contratuais, nem 

implicarão na aceitação dos materiais. 

8.3. Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, nos termos da legislação 

específica aplicável. 

8.4. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá cumprir a ordem de 

fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito para com a 

Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma optar pela rescisão 

contratual. 

IX - OBRIGAÇOES DA CONTRATADA/DETENTORA 

9.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste 

instrumento. 

9.2. Zelar e garantir a boa qualidade do serviço, em consonância com os parâmetros de qualidade 

fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder Público; 

9.3. Responsabilizar-se pelo transporte do produto de seu estabelecimento até o local determinado 

pela Contratante, bem como pelo seu descarregamento e acondicionamento; 

9.4. Comunicar a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu 

cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários à 

Contratante, em até 48 (quarenta e oito), antes do prazo previsto para a entrega; 

9.5. Arcar com todos os ônus necessários a completa entrega que efetuar, incluindo o pagamento de 

taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas 

referentes à entrega, inclusive licença em repartições públicas, registros e demais atos pertinentes. 

9.6. Permitir o acesso à documentos necessários e pertinentes pela Prefeitura e Órgão concedentes de 

Convênios. 

9.7. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer 

seus empregados, terceiros ou a PREFEITURA, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, 

dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, decorrentes do 

ato de entrega e de armazenamento dos produtos. 
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9.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o 

objeto de entrega, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo 

quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido. 

9.9. Em tudo agir, segundo as diretrizes da PREFEITURA. 

9.10. Manter durante a execução do Contrato/Ata, todas as condições de habilitação exigidas para 

contratação, previstas na legislação em vigor. 

9.11. Assinar Contrato ou documento equivalente originário da Ata de Registro de Preços. 

X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE/PREFEITURA 

10.1. Receber e conferir os serviços quando da entrega pela Contratada; 

10.2. Comunicar e exigir a correção imediata de qualquer anormalidade nos serviços por ela 

(Contratada/Detentora) fornecidos. 

10.3. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Instrumento. 

10.4. Proceder, sempre que julgar necessário, a análise (teste de qualidade) do serviço fornecido pela 

Contratada para fins de verificação de qualidade. 

10.5. Notificar a Contratada/Detentora, fixando prazo para correção das irregularidades ou defeitos 

encontrados. 

10.6. Observar o disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020. 

XI - PENALIDADES 

11.1. Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93, no Edital de Licitação que 

precedeu esta Ata e demais normas pertinentes, a Detentora estará sujeita às penalidades abaixo 

discriminadas: 

11.1.1. Multa pela recusa da Detentora da Ata de Registro de Preços em assinar o Termo de Contrato, 

quando cabível, ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 20,0% (vinte inteiros por 

cento) sobre o valor da contratação; 

11.1.1.1. Incide na mesma multa prevista no subitem anterior a detentora que estiver impedida de 

assinar o Termo de Contrato ou retirar a Nota de Empenho pela não apresentação dos documentos 

devidamente atualizados quando solicitado. 

11.1.2. Multa por dia de atraso na entrega do serviço programado: 1,0% (um por cento) por dia sobre 

o valor da quantidade entregue com atraso, até o máximo de 10 (dez) dias; A partir desta data será 

considerado o atraso como inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso, observado o 
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disposto na Cláusula 9.1 desta Ata de R.P., incidindo as consequências legais e contratuais daí 

advindas. 

11.1.3. Multa pela entrega de serviço em desconformidade com as condições desta Ata: 15% (quinze 

inteiros por cento) sobre o valor do material a ser entregue, independentemente da obrigação de trocá-

lo. 

11.1.4. Multa por descumprimento de cláusula contratual e/ou exigência da Unidade Requisitante: 

1,0% (um inteiro por cento) sobre o valor da Nota de Empenho. 

11.1.5. Multa pela inexecução parcial da Ata: 20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o valor da parcela 

inexecutada, ou sobre o valor da quantidade executada com atraso superior a 10 (dez) dias e inferior 

a 30 (trinta) dias; a partir desta data será considerado como inexecução total do instrumento contratual. 

11.1.6. Multa pela inexecução total da Ata: 20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o seu valor; 

11.1.7. Sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Botumirim-

MG, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, por falha ou fraude na execução do objeto do instrumento 

contratual. 

11.2. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 

11.3. O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 

empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado 

da importância que a mesma tenha a receber da Prefeitura Municipal de Botumirim/MG. Não havendo 

pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo. 

XII - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, a 

presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a 

ampla defesa quando: 

12.1.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços e da legislação, 

notadamente nas hipóteses de inexecução total ou parcial ou rescisão dos ajustes dela decorrentes; 

12.1.2. A Detentora não formalizar o Termo de Contrato, quando cabível, decorrente da Ata de 

Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa 

aceitável; 

12.1.3. A Detentora não aceitar reduzir os seus preços registrados na hipótese de tornarem-se 

superiores aos praticados no mercado; 

12.1.4. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela Administração. 
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12.2.A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por outro tipo de 

aviso. 

12.2.1. Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-

se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

12.3. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada nas hipóteses previstas para a rescisão dos 

contratos em geral. 

XIII - AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA E EMISSÃO DO EMPENHO 

13.1. Caberá às Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social, o gerenciamento, a administração 

e o controle do Sistema de Registro de Preços. 

13.2. A contratação e a emissão de empenho serão autorizadas, caso a caso, pelo titular da Pasta à qual 

pertencer a setor Requisitante, ou pela autoridade por ele delegada, ficando o setor responsável pelo 

cumprimento das disposições da presente Ata, bem assim da estrita observância das normas aplicáveis 

à matéria. 

13.3. O cancelamento total ou parcial do empenho obedecerá a mesma regra. 

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 

devidamente justificada, sendo assegurada ao detentor do registro de preços a preferência em 

igualdade de condições. 

14.2 - A Detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar ao Departamento de Compras e 

Licitações, toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação 

manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que a precedeu. 

14.3 – Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica a aceitação de todas as cláusulas e 

condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo 

do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços. 

14.4 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão 

ao Decreto Federal nº 7.892/2013 aplicando-se em todo o caso as normas ao município de 

Botumirim/MG, as Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, demais normas complementares e 

disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução dos contratos e especialmente 

aos casos omissos. 

14.5 - Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o Edital do Processo de Licitação 

nº 063/2020, seus Anexos e a Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico nº 002/2020. 
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XV – DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Grão Mogol, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 

conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, valendo esta cláusula como 

renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 

02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

Botumirim/MG, <<DATAASSINATURAEXTENSO>>. 

___________________________ 

Ana Pereira Neta 

Prefeita Municipal 

___________________________ 

<<FORNECEDOR>> 

Empresa Detentora 

Testemunhas: 

1. ________________________________________________CPF:__________________________ 

2. ________________________________________________CPF:__________________________ 
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ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO 

 CONTRATO Nº <<NCONTRATO>> / <<ANOCONTRATO>> 

  

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM 

LADO, COMO CONTRATANTE O MUNICÍPIO 

DE BOTUMIRIM/MG, E, DE OUTRO, COMO 

CONTRATADA, A EMPRESA 

<<FORNECEDOR>> DE CONFORMIDADE 

COM AS CLÁUSULAS ESTABELECIDAS 

ABAIXO: 

CLÁUSULA I - DAS PARTES E FUNDAMENTOS 

1.1 - DO CONTRATANTE 

O Município de Botumirim, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de 

Botumirim-MG na Rua Jose da Cruz, 09 - bairro Centro, inscrito no CNPJ sob o Nº: 

18.017.418/0001-77, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Srª. Ana Pereira Neta 

portadora do CPF.: 073.794.446-38, residente neste município. 

1.2  - DA CONTRATADA 

A empresa <<FORNECEDOR>> inscrita no CNPJ> <<CNPJ>> com sede na <<ENDERECO>>, 

bairro <<BAIRRO>> na cidade de <<CIDADE>>/<<UF>>, neste ato representada por 

<<REPRESENTANTE>> residente à <<ENDERECOREPRESENTANTE>>, bairro 

<<BAIRROREPRESENTANTE>>, <<CIDADEREPRESENTANTE>>/<<UFREPRESENTANTE>> 

portador do CPF: <<CPFREPRESENTANTE>>. 

1.3 - DOS FUNDAMENTOS 
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A presente contratação decorre do Processo Administrativo Licitatório Nº 063/2020 – Pregão 

Eletrônico no 002/2020, regido pelas Leis Federais Nº 8.666/93 e 10.520/02, Lei Complementar nº 

123, de 14/12/2006, Decreto Federal n° 8538/2015 e suas posteriores alterações.  

CLAUSULA II - DO OBJETO E DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 

2.1.1. Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP OU EQUIPARADAS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO 

DE MATERIAL GRÁFICO EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme detalhado no anexo I - Termo 

de Referência do Pregão Eletrônico nº 002/2020 e Proposta Comercial vencedora, que integram o 

presente contrato independentemente de sua transcrição, e de acordo com os ditames das leis 

federais 10.520/02, 8.666/93, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Decreto Federal n° 

8538/2015 e suas posteriores alterações, instrumentos estes que fazem parte integrante do 

presente contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito, fazendo ainda, parte 

integrante do objeto desta contratação as disposições abaixo: 

2.1.2. O regime de execução do presente contrato é o de execução indireta em regime de empreita 

por “Preço Por Item”, nos termos do art. 6° da Lei Federal n°: 8.666/93. 

2.2. Os itens que compõem o presente contrato são: 

<<ITENS>> 

CLÁUSULA III – DO PRAZO, DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO. 

3.1- DO PRAZO 

3.1.1. – O presente Contrato terá vigência até <<DATAVIGENCIA>>. 

3.2 - DO VALOR 

3.2.1. Para fins legais e contratuais, inclusive a aplicação das penalidades, será pago parcelado, 

de acordo e na proporção da efetiva execução do objeto contratual devidamente recebido. Além 

de outras condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº 008/2020 e seus anexos, 

observar-se-á, ainda: 
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3.3.1 A Contratada, será a responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto do 

contrato, conforme Cláusula II (segunda) do presente contrato, e, consequentemente, responde, 

civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou 

indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou para terceiros. 

3.2.3 - Sobre o valor do contrato não incidirão juros ou correção monetária, garantida, no entanto, 

a manutenção da equação econômico-financeira original, nos termos da planilha apresentada 

juntamente com a Proposta, com fundamento na alínea “d”, inciso II do art. 65, da Lei 8.666/93. 

3.3 - DA FORMA DE PAGAMENTO  

3.3.1. O pagamento dos valores devidos pelos serviços de interesse da Prefeitura Municipal será 

efetuado em até 30(trinta) dias, a partir da data da apresentação, pela Contratada, da Nota Fiscal, 

caso não haja nenhuma irregularidade ou até que a mesma seja sanada. 

3.3.1.1. Somente serão pagos os serviços efetivamente realizados, mediante aprovação e aceite da 

Secretaria Municipal de Administração. 

3.3.1.1. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá cumprir a ordem de 

fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito para com a 

Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma optar pela 

rescisão contratual. 

3.3.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

3.3.3. Os preços ofertados Por Item deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da 

proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto da 

licitação. 

3.3.4. As hipóteses excepcionais de realinhamento de preços serão tratadas de acordo com as 

normas específicas e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio 

ou alea extraordinária. 

3.3.5. Serão praticados os reajustes aplicados pelo Governo Federal. 

CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das Dotações do exercício 

corrente: 

<<DOTACAO>> 
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4.2. Serão utilizadas as dotações equivalentes do próximo exercício conforme programação 

orçamentária e financeira. 

V - DAS OBRIGAÇÕES  

5.1. DA CONTRATADA 

5.1.1 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste 

instrumento. 

5.1.2. Zelar e garantir a boa qualidade da execução dos serviços, em consonância com os 

parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo 

Poder Público; 

5.1.3. Comunicar a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o 

cumprimento da execução dos serviços, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos 

que julgar necessários à Contratante. 

5.1.4. Arcar com todos os ônus necessários a execução dos serviços que efetuar, incluindo o 

pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e 

quaisquer despesas referentes aos serviços, inclusive licença em repartições públicas, registros e 

demais atos pertinentes. 

5.1.5. Permitir o acesso aos documentos necessários e pertinentes pela Prefeitura e Órgão 

concedentes de Convênios. 

5.1.6. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a 

sofrer seus empregados, terceiros ou a PREFEITURA, em razão de acidentes ou de ação, ou de 

omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, 

decorrentes do ato de execução dos serviços. 

5.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 

o objeto dos serviços, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido. 

5.1.8. Em tudo agir, segundo as diretrizes da PREFEITURA. 

5.1.9. Manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas para 

contratação, previstas na legislação em vigor. 
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5.1.10. Aceitar por parte da Administração, nas mesmas condições contratuais, realizar 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, conforme estabelecido no §1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

5.1.11. Avocar para si toda e qualquer despesa decorrente na prestação dos serviços, dentre elas, 

custo com mão de obra, acrescida dos respectivos encargos sociais e trabalhistas, transporte, 

alimentação e hospedagem para a prestação dos serviços, bem como quaisquer outras despesas 

diretas e indiretas que recaírem sobre a prestação de serviço. 

5.1.12. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele (a) assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 

8.666/93 e suas alterações e no edital do presente processo. 

5.2. DA CONTRATANTE (MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM) 

5.2.1. Constituir ou informar servidor para acompanhamento e fiscalização dos serviços, com 

poderes para notificar à contratada para tomada de providências corretivas inerentes a qualquer 

irregularidade apontada. 

 

5.2.2. Notificar extrajudicialmente o Contratado e aplicar as sanções legais em decorrência do 

declínio na qualidade dos serviços e ou em decorrência de fatos supervenientes propensos a gerar 

prejuízos à Administração Pública. 

5.2.3. Notificar extrajudicialmente e exigir da Contratada a substituição de qualquer profissional 

desta que venha a desenvolver suas habilidades em desconformidade na execução dos serviços 

para o qual foi recomendado e ou que venha a apresentar conduta que contraria aos bons 

costumes e a boa ética profissional. 

5.2.4. Providenciar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos acordados, e de acordo com 

as Notas Fiscais/ Faturas emitidas e atestando os recebimentos da prestação de serviços pelo Setor 

Responsável. 

5.2.5. Observar o disposto no Edital do Pregão nº 0008/2020. 

CLÁUSULA VI - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES 

6.1. Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimo ou redução) dos serviços, objeto 

deste contrato, poderá ser determinada pelo contratante mediante assinatura de Termos Aditivos, 

observadas as normas legais vigentes. 
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7.2. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração, quando 

necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 com as devidas justificativas. 

CLÁUSULA VII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

7.1. Compete a secretaria requisitante dos serviços, por seu Secretário ou pessoa indicada para 

este fim, expedir as autorizações de serviço ao contratado, receber e atestar as planilhas de 

viagens. 

7.2. Compete ao setor competente, receber e atestar as faturas (Notas Fiscais) acompanhadas de 

comprovante de execução dos serviços, vistadas pela secretaria solicitante, para pagamento/ 

recebimento. 

CLÁUSULA VIII – DA RESCISÃO 

8.1. A rescisão do presente contrato poderá ser: 

8.1.1. determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o 

contraditório e amplo defesa, nos casos do artigo 78, I a XII e XVII, parágrafo único da Lei 

8.666/93; 

8.1.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

8.1.3. judicial, nos termos da legislação. 

8.2. No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à contratada até que se apurem 

eventuais perdas e danos. 

8.3. Ocorrendo à rescisão, à Contratada caberá receber o valor do já foi entregue até a data da 

rescisão, observadas as disposições do item anterior.  

CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES 

9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência 

da Contratada, ficando a mesma, garantida o contraditório e a ampla defesa, sujeita às seguintes 

penalidades: 

I – Advertência; 

II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo Índice 

Geral de Preços de Mercado – IGPM/FGV; 
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III – Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de Botumirim-MG, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos; 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma 

prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério Público 

para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo 

superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município. 

9.2 – Na hipótese de o contratado se recusar a assinar o contrato ou não executá-lo nas condições 

estabelecidas, se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, 

independentemente da aplicação de outras sanções previstas em lei. 

9.3 – Pelo atraso injustificado da prestação dos serviços será aplicada multa de 0,5% (cinco 

décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor dos bens, bem como a multa prevista 

no item acima. 

9.4 – As multas lançadas pelo Município serão deduzidas diretamente dos créditos que o 

contratado tiver em razão da presente licitação. 

CLÁUSULA X. DO FORO 

10.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Grão Mogol/MG para dirimir quaisquer dúvidas referentes 

a este Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial que seja.  

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, 

na presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito. 

 

Botumirim-MG, <<DATAASSINATURAEXTENSO>>. 

___________________________ 

ANA PEREIRA NETA 

PREFEITA MUNICIPAL 

__________________________ 

<<FORNECEDOR>> 

<<REPRESENTANTE>> 

TESTEMUNHAS: 

1._______________________________________CPF:_________________________ 

           2._______________________________________CPF:_________________________ 

 


