ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017- PROCESSO nº 4347/2017 – SRP Nº017/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO, devidamente inscrita no CNPJ: 29.128.741/0001-34, com sede na Praça
Princesa Izabel, n°91, Centro – Carmo/ RJ – CEP: 28.640.000, através da Secretaria Municipal de Fazenda, torna público
que fará realizar, através do seu pregoeira e equipe de apoio, a licitação na modalidade de Pregão Presencial para
Registro de Preços tipo Menor Preço Unitário.
LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e normas especiais, dos Decretos Municipais nº 4.374/2013 e n°4.667/2014 no que não
conflitarem com a legislação Federal da Lei complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 147 de 7
de agosto de 2014, observadas as alterações posteriores introduzida nos referidos diplomas legais.
O interessado poderá retirar o Edital (impresso) na Comissão Permanente de Licitação/Pregão da Prefeitura de Carmo,
sito a Praça Princesa Isabel nº 15, 2º piso, sala 1, Centro Administrativo, Centro-Carmo/RJ, no horário das 9:00 às
167:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante pagamento de 01 (UMA) RESMA DE
PAPEL A4 (500 FOLHAS),
OU

Solicitar o envio do Edital por e-mail no endereço: carmolicita@yahoo.com.br, identificando a empresa solicitante e a
licitação desejada.
PROCESSO Nº 4347/2017
MODALIDADE: Pregão Presencial
TIPO: REGISTRO DE PREÇOS
JULGAMENTO: Menor Preço Unitário
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 27/09/2017
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:00 HORAS
NOTA: Caso não houver expediente na Comissão Permanente de Licitação/Pregão da Prefeitura de Carmo ou por
motivo de força maior não possa se realizar a licitação no dia e horário marcado para o certame, esta fica
automaticamente transferida para o próximo dia útil subsequente com o mesmo horário e local para apresentação dos
documentos e abertura dos envelopes.

PREGÃO PRESENCIAL COM RESERVA DE COTA:
ITEM 16- 25% EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI e COOPERATIVAS EQUIPARADAS
ITEM 15- 75% COTA PRINCIPAL – AMPLA CONCORRÊNCIA
OS DEMAIS ITENS SERÃO EXCLUSIVOS PARA ME, EPP e MEI

1 - DO OBJETO:
1.1 –Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para confeccionar materiais gráficos para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme condições e especificações contidas no PROJETO BÁSICO ANEXO II e na PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO I, partes integrantes e inseparáveis deste edital, independente de
transcrição.
1.2 O prazo de prestação do serviço acima descrito será realizado pelo período de 12 (doze) meses.

Secretaria Municipal de Fazenda.
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2 - ÓRGÃO REQUISITANTE
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1.3 O local de confecção do material deverá ser o próprio da Contratada.
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3 - DO REGIME DE EXECUÇÃO E VALOR ESTIMADO

3.1 O serviço será executado sob a forma de execução indireta, com entrega parcelada, no regime de empreitada
por preço global, nos termos do artigo 10, II, a, da Lei 8666/93.
3.2 O valor máximo estimado para a contratação dos serviços é de R$291.315,50
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 – Respeitando a reserva de cota, poderão participar da licitação EMPRESAS DE GRANDE PORTE e MEI’s, ME’s, EPP’s,
conforme instituído pelo art. 48, I da Lei Complementar Federal nº 123/06 atualizada pela Lei Complementar 147.
a) - Entende-se por Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) aptas a participar do presente certame definidas
no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06 e que não se enquadram em nenhuma das situações previstas no §4º deste mesmo
art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06.
b) - Entende-se por Microempreendedor Individual - MEI aptos a participar do presente certame aqueles definidos no Art. 18A
da Lei Complementar n.º 123/06 e regulamentado na Lei Complementar n.º 128/08, sendo este modalidade de Microempresa.
c) – Equiparam-se as ME e EPP as Sociedades Cooperativa de consumo que tenham auferido, no ano-calendário anterior,
receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nela
incluídos os atos cooperados e não-cooperados, conforme estabelece o art. 34 da Lei 11.488/07.
d) – Deverão apresentar a Declaração Enquadramento de ME ou EPP – Anexo VI – o licitante, para fins de obtenção dos
benefícios previstos na Lei Complementar Federal nº 123/06 e suas alterações, declarando ser Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte, Microempreendedor nos termos da legislação vigente.
e) - estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o serviço deste Pregão, de vendo ser
comprovado pelo Contrato Social;
f) - atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; e
g)- comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital.
5. - NÃO PODERÃO CONCORRER NESTE PREGÃO ÀS EMPRESAS:
a)– A que não apresentar declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
b)- Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
c) - que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO;
d) - em consórcio ou grupo de empresas.
e)– As que não atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; e
f)- Licitantes que não apresentarem a Declaração Enquadramento de ME ou EPP – Anexo VI
g)– Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de
bens a eles necessários licitantes que estiverem nas condições estabelecidas no art.9° da Lei 8.666/93.
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6.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta do orçamento do exercício de 2017, da Secretaria Municipal de
Fazenda cujas dotações serão aplicadas posteriormente quando da emissão da Nota de Empenho, conforme art.7º, § 2º do
Decreto Federal nº7.892, de 23/01/2013.
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6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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7 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E DA PROPOSTA
7.1 - No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, a Comissão de Pregão prestará os esclarecim entos sobre a
condução do certame, e os interessados ou seus representantes:
7.1.2 - entregarão, em envelopes opacos, distintos “A” e “B” e devidamente lacrados, nos termos abaixo, os documentos
exigidos para a proposta e a habilitação, respectivamente, constando na parte externa a razão social e o endereço da
proponente.
7.1.2.1 - No envelope contendo a PROPOSTA DE PREÇOS:
ENVELOPE “A”
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
“PROPOSTA DE PREÇOS”
PREGÃO PRESENCIAL n°041/2017
PROCESSO Nº4347/2017
NOME COMPLETO, CNPJ E ENDEREÇO DA LICITANTE COM O Nº DO TELEFONE
7.1.2.2 - No envelope contendo a DOCUMENTAÇÃO:
ENVELOPE “B”
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
PREGÃO PRESENCIAL n° 041/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº4347/2017
NOME COMPLETO, CNPJ E ENDEREÇO DA LICITANTE COM O Nº DO TELEFONE.
7.2 - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentação e a PROPOSTA DE
PREÇOS das licitantes, nenhum outro envelope será recebido, tampouco será permitida a sua troca.
7.3 - Todos os documentos de habilitação apresentados pelas licitantes deverão estar rubricados por seu representante legal
ou preposto e numerados em seqüência crescente e também deverá constar índice relacionando os documentos e suas
respectivas páginas. Esta condição visa agilizar os procedimentos de conferência da documentação, cujo desatendimento não
acarretará a inabilitação da licitante.
7.4 - Após a fase de credenciamento das licitantes, a pregoeira procederá à abertura das propostas comerciais, verifi cando,
preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos,
com a conseqüente divulgação dos preços ofertados pelas licitantes classificadas.
7.5 - No caso excepcional de a sessão do pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes
ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda da Pregoeira e serão exibidos, ainda
lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos
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8.1.1 - Constitui documento de credenciamento:
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8 - DO CREDENCIAMENTO
8.1 - As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por seu representante legal, munido da sua
carteira de identidade, ou de outra equivalente, e do documento de credenciamento, conforme modelo do AnexoV, que lhe dê
poderes para formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos, bem como
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverão ser entregues à pregoeira fora de qualquer envelope,
antes do início da sessão. A ausência da documentação implicará a impossibilidade da formulação de lances após a
classificação preliminar, bem como a perda do direito de manifestar intenção de recorrer das decisões da pregoeira, ficando o
representante da licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos.
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a) estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa
licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) procuração ou documento equivalente (com firma reconhecida) do representante legal da licitante dando poderes
para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão, juntamente com
estatuto/contrato social, identificando/qualificando a pessoa que assina o documento.
c) apresentação, da declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de
participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua
habilitação, na forma do ANEXO IV e ANEXO VII, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17.07.02, sem inseri-las em
quaisquer dos dois envelopes mencionados nos sub itens 7.1.2.1 e 7.1.2.2;
8.1.2 - As sociedades anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembléia geral ou da reunião do Conselho de
Administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá evidenciar o devido registro na Junta
Comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei n.º 6.404/76 e suas alterações.
8.1.3 - As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada à pregoeira a faculdade de limitar
esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das sessões públicas.
8.1.4 - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de uma licitante, sob pena
de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.
8.1.5 - Apresentar a Declaração de idoneidade no modelo do Anexo VIII ou de forma idêntica em papel timbrado da empresa;
8.1.6 - Apresentar a Declaração de ME ou EPP - A empresa, para fins de obtenção dos benefícios previstos na Lei
Complementar nº 123/06, deverá apresentar declaração informando ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos
termos da legislação vigente, acompanhada da CERTIDÃO SIMPLIFICA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO SEDE

DA EMPRESA, DENTRO DA VALIDADE (ART. 8º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 103 DE 30 DE ABRIL DE 2007),
e/ou Comprovante impresso da Consulta de Situação Cadastral da Empresa junto ao site da Junta Comercial do Estado,
utilizando-se o NIRE (Número de Inscrição no Registro de Empresas).
8.1.7 - Os documentos apresentados na fase do Credenciamento não precisarão ser repetidos no envelope B da fase
de Habilitação.

8.1.8 - Após a fase de credenciamento das licitantes, a pregoeira procederá à abertura das propostas comerciais, verificando,
preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos,
com a conseqüente divulgação dos preços ofertados pelas licitantes classificadas.
9 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1 - No prazo de 30(trinta), dias será procedido o pagamento, contados a partir da emissão da nota fiscal, devidamente
atestada – a qual conterá o endereço, o CNPJ, os dados bancários da empresa, a descrição clara do objeto do contrato – valor
em moeda corrente nacional que deverá vir acompanhada dos seguinte documentos: a) CND federal; b) CRF FGTS; c) CND
Municipal; d) CND trabalhista, instituída pela Lei 12.440/2011;
9.2 – Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) de Serviços/Fatura(s) ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esse
documento será devolvido à CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que sejam tomadas as medidas saneadoras;
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9.4 - A Nota Fiscal Eletrônica, juntamente com Planilha de Controle das entregas, deverão ser entregues na Secretaria
requisitante e após, conferidas e atestadas pelo mesmo órgão, no mínimo por 02 (dois) servidores do MUNICÍPIO, que não o
ordenador da despesa, sendo encaminhada para pagamento;
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9.3 – Na hipótese acima, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação da(s) )
Nota(s) Fiscal(is) de Serviços/Fatura(s), não acarretando qualquer ônus para a Administração Pública;
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9.5 - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARMO, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três
milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida;
9.6 - Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 (trinta)
dias, será descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de
antecipação;
10 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1 - O envelope “A”, com o título “PROPOSTA DE PREÇOS”, deverá conter:
10.1.1 - A PROPOSTA DE PREÇOS da licitante, deverá ser apresentada 01 (uma) via impressa no modelo padronizado
fornecido pela Administração (ANEXO I), ou impressa em modelo elaborado pela licitante, devidamente preenchida, com
clareza, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, datada, carimbada e assinada pelo seu
representante legal
10.1.2 PROPOSTA DE PREÇOS também deverá ser entregue gravada em mídia (CD ou PEN DRIVE), devidamente
preenchida e sem alterações do arquivo em formato Excel ( sendo proibida a incluisão de “R$” pois desconfigura e
formula).
10.1.2.1 O modelo em excel deverá ser entregue devido ao fato da presente licitação possuir número elevado de itens, de
acordo com o princípio da celeridade processual e com fulcro no art. 48, I da Lei Federal nº 8.666/93.
10.1.3 - identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência a esta licitação, número
de telefone, endereço, dados bancários e e-mail;
10.1.4 - descrição clara e detalhada dos itens cotados, de acordo com as especificações do PROJETO BÁSICO - Anexo II e
PROPOSTA DE PREÇOS - Anexo I do edital;
10.1.5 - indicação do preço unitário e total, em moeda nacional, contendo 02(duas) casas decimais, em algarismo e,
preferencialmente, o valor global da proposta em algarismo e por extenso;
10.1.6 - indicação do prazo de validade da PROPOSTA DE PREÇOS, contado da data de sua entrega à pregoeira, que não
poderá ser inferior a 60 dias;
10.1.7 A data da proposta de preços apresentada deverá constar a mesma data da realização do certame, sob pena de
desclassificação da proposta.
10.1.8 - os valores ofertados observando aos limites indicados pela administração no PROJETO BÁSICO - Anexo II e
PROPOSTA DE PREÇOS - Anexo I do Edital;
10.2 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta e caso
persista o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta
por igual prazo;
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10.3 - As propostas de preços que atenderem aos requisitos deste edital serão verificadas pela pregoeira quanto a erros
aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma: se for constatada discrepância entre valores
grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso, sendo que constatados pela Pregoeira quaisquer erros
de soma e/ou multiplicação, serão corrigidos automaticamente e havendo divergência entre o valor unitário e o valor total
prevalecerá sempre o unitário;
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10.2.1 - Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais condições desta contratação e assegurada à manutenção do
seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no parágrafo primeiro do art. 57 da Lei
Federal n.º 8.666/93, devidamente autuado em processo;
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10.4 - A apresentação da proposta implica que os preços ofertados incluem todos os custos e despesas necessários ao
cumprimento do objeto deste edital e seus anexos, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, impostos e contribuições,
materiais, indenizações, transportes, equipamentos, serviços, alimentação, encargos sociais e previdenciários, fiscais e
trabalhistas, seguros, entregas dos itens e demais despesas incidentes;
10.5 – Os licitantes enquadrados como ME, MEI e EPP poderão cotar quaisquer itens: exclusivos, da Cota Principal e da Cota
Reservada. Os demais licitantes, não enquadrados como ME, EPP e MEI, somente poderão cotar os itens da Cota Principal,
ressalvando na ausência de interessado na cota reservada.
10.6 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão
considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os
serviços serem realizados nos locais estabelecidos neste Edital, sem ônus adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARMO.

10.7 - Caso a licitante não atenda às exigências contidas no edital, apresentar preços manifesta damente inexequíveis
ou superior ao limite apresentado na proposta de preços e não aceite as correções realizadas, sua PROPOSTA DE
PREÇOS será desclassificada.
11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do MENOR PREÇO UNITÁRIO, observados o
prazo máximo do desempenho, as especificações e parâmetros de qualidade definidos neste edital. É vedada a aceitação de
proposta com preço superior ao fixado na PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO I e PROJETO BÁSICO - Anexo II deste edital.
11.2 – A pregoeira passará à abertura dos envelopes das propostas em geral, que analisadas e rubricadas por todos os

presentes, procederá primeiramente com os lances verbais dos licitantes presentes.
11.2.1 – Não será permitido o uso de celulares durante a sessão.

11.3 – No curso da sessão, no subitem 11.2, a licitante que ofertar valor mais baixo e as de oferta com o preço até 10% (dez
por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
11.4 - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, a pregoeira proclamará a
qualificação preliminar das licitantes com as três melhores propostas, além da licitante que tiver apresentado o menor preço na
proposta escrita.
11.5 – Não caberá desistência de proposta após a abertura do envelope, nem retratação ou desistência de lances após o
registro pela Pregoeira.
11.6 - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de
oferta dos lances.
11.7 - A Pregoeira poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou percentual mínimo
para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa menção na ata da sessão.
11.8 - A Pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor preço para torná-la mais
vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público.

11.11 - Caso a licitante vencedora desatenda as exigências de habilitação, a pregoeira examinará as ofertas subseqüentes na
ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta ou o atendimento das exigências de
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11.10 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao serviço e valor, caberá a pregoeira deci dir
motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.
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11.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará a exclusão da licitante da etapa
de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

habilitação, até que uma licitante cumpra as condições fixadas neste edital, sendo o serviço do certame a ela adjudicado
quando constatado o desinteresse das demais licitantes na interposição de recursos.
11.12 – Havendo apenas uma oferta e de preços, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita e o valor estipulado
para contratação, sendo compatível e atenda a todos os termos do Edital, esta poderá ser aceita. A pregoeira poderá negociar
com o autor da oferta a redução do preço.
11.13 – DA PREFERÊNCIA DO EMPATE FICTO, somente será aplicada essa regra para o item 15.
11.13.1 - Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresa ou empresa de pequeno porte, com intervalo de
até 5% (cinco por cento) superiores à licitante melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com
direito de preferência pela ordem de classificação, nos termos do art. 44, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, para oferecer proposta.
11.13.2- O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando melhor oferta da fase de lances não tiver sido
apresentada pele própria microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.13.3- Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance inferior pela microempresa ou
empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento de lances a contar da
convocação do pregoeiro, ocorrerá a preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou a
revogação do certame.
11.14 - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor
preço.
11.15 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes e, ao final, será
assinada pela Pregoeira e demais membros da equipe de apoio, bem como pelas licitantes presentes. A recusa da licitante em
assinar a ata, bem como a existência de participante ausente naquele momento, será circunstanciada em ata.
11.16 Será desclassificada a proposta que:
11.16.1 não atenda às exigências estabelecidas neste Edital ou em diligência;
11.16.2 apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado ac rescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados
nos termos do disposto no art.44, § 3º e art. 48, II da Lei nº 8.666/93.
11.16.4 se o(a) Pregoeiro(a) entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará prazo para que o licitante demonstre
a formação do seu preço, por meio de planilha de custos, contratações em andamento, justificativas e demais documentos
comprobatórios.
11.16.5 Caso não seja comprovada a exequibilidade da proposta esta será desclassificada.
11.16.6 Erros de soma e/ou multiplicação ou falhas formais apurados na Proposta Comercial poderão ser corrigidos.
11.16.7 Serão corrigidos erros formais ou os valores conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, o valor
total menor ou igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor negociado com o(a) Pregoeiro(a), após
diligência e anuência do licitante.

11.16.10 Não se considerará qualquer oferta de vantagem.
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11.16.9 Serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal.
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11.16.8 A correção será consignada em ata de julgamento.
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11.16.11 O(a) Pregoeiro(a), no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis que não
afetem o seu conteúdo.
11.16.12 As propostas e documentação apresentadas poderão ser submetidas à apreciação da Área Solicitante para
verificação do atendimento ao objeto licitado, mediante parecer fundamentado.
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1 – Sob pena de inabilitação e conseqüente eliminação automática desta licitação, a licitante deverá incluir os documentos
previstos neste item no envelope “B”, com o título “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, devidamente fechado e
identificado, conforme indicado neste edital.
12.1.2 - Os documentos deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os
que forem de emissão da própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar
o número desta licitação e estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A
exibição do documento original à pregoeira dispensa a autenticação em cartório.
12.1.3 - Não serão aceitos pela pregoeira “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
12.2 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:
12.2.1 - registro no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresário individual ou sociedade
empresária;
12.2.2 - registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples;
12.2.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;
12.2.4 - cópia do Decreto de autorização para que se estabeleçam no País e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras.
12.3 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
12.3.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);
12.3.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto contratual;
12.3.3 - prova de regularidade com a Fazenda Federal, que abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas
alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, através da apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria -Geral da
Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos
quanto de não inscritos na Dívida ativa da União, ou outra(s) equivalente(s), tal (ais) como certidão (ões) positiva(s), com efeito,
de negativa(s), na forma da lei;
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12.3.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de Certidão de Regularidade de
Tributos Municipais (ISS) expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, e da Certidão da Dívida Ativa Municipal
comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra equivalente, tal como certidão positiva com efeito de negativa, na
forma da lei;
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12.3.4 - prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos
Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e da Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a
inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal (ais) como certidão (ões) positiva(s), com efeito, de negativa(s),
na forma da lei;

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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12.3.6 - certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF FGTS, expedido
pela Caixa Econômica Federal – CEF.
12.3.7 - Certidão Negativa de débitos Trabalhistas – CNDT, expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. (conforme Lei nº 12.440/11).
12.4.8 - Microempresas e empresas de pequeno porte
12.4.8.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar os documentos de regularidade fiscal, mesmo q ue
apresentem alguma restrição, caso seja adjudicatária deste certame, nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006,
alterada pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014.
12.4.8.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será assegurado à
microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
12.4.8.3 - A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
12.5 - Documentos Relativos à Qualificação Econômica Financeira
12.5.1 - Certidão negativa de Falência ou Concordata do local da sede da empresa (na Comarca do Rio de Janeiro são os 1º,
2º, 3º e 4º distribuidores), observando que, quando a sede não for localizada na Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, deverá ser juntada também, certidão comprobatória do n.º de cartório(s) distribuidor(s) existente(s) na Comarca da
sede com competência privativa para a matéria.
12.5.2 - No caso das certidões apontarem a existência de algum fato ou processo relativo à solicitação de falência ou
concordata, a empresa deverá apresentar a certidão emitida pelo fórum competente informando em que fase se encontra o
feito em juízo;
12.5.3 - Comprovação de ser dotada de capital social devidamente integralizado ou de patrimônio líquido igual ou superior a
10% do valor contratado. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigo r
e devidamente registrado ou pelo balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, conforme disposto no artigo 31, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.
12.6 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
12.6.1 - Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde comprove

que a licitante tenha fornecido objeto pertinente e compatível com o objeto desta licitação.(com firma reconhecida)

12.6.2 – Comprovação de regularidade ambiental com as diretrizes para exercer as atividades conforme objeto do edital,
emitida pelo órgão competente responsável pelo controle ambiental do estado domicílio da empresa licitante. Não serão
aceitos protocolos.
12.6.3 – Regularidade sanitária, emitida pelo serviço de Vigilância Sanitária municipal competente;

Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO III deste edital, expressando não empregar
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos,
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12.6.4 – Alvará de localização e Funcionamento, em pleno vigor, relativo ao domicílio ou sede da licitante;
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na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo
com o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº
4.358/02.
12.8 - OUTRAS DECLARAÇÕES QUE SÃO ANEXOS DESTE EDITAL

Declaração de Idoneidade – ANEXO VIII
Declaração de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação – ANEXO VII
Declaração de que não possui vinculo com a Prefeitura de Carmo ANEXO IX
12.9 VALIDADE DOS DOCUMENTOS
12.9.1 – Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão ter validade na data estabelecida no
preâmbulo deste edital, para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos da licitante.
12.9.2 – As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios, inexistindo este prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa)
dias, contados de sua expedição.
12.9.3 - Não serão aceitos pela pregoeira “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
12.9.4 - No caso excepcional de a sessão do pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes
ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda da Pregoeira e serão exibidos, ainda
lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.
13 - DOS RECURSOS
13.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com
registro em ata da síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração com poderes
específicos para tal. As licitantes poderão interpor recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contra-razões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recorrer e a adjudicação do objeto da
licitação ao vencedor.
13.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.4 - Os recursos e as contra-razões interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de Protocolo da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO, situado na Praça Princesa Isabel nº 15, 1º piso, sala 01, Centro Administrativo –
Anexo I, Centro, Carmo/RJ, das 08h00min às 17h00min, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados.
13.5 - Os recursos e as contra-razões serão dirigidos à Pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO, que, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, decidirá de forma fundamentada.
13.6 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade competente da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARMO adjudicará o objeto e homologará a licitação.

14.2 Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s) mesmo(s), a
autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).
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competente homologar o procedimento licitatório.
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14 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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15 - DA CONTRATAÇÃO
15.1 – Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada, para, dentro de 05 (cinco) dias úteis, assinar o
contrato, pelo qual se obrigará ao fiel cumprimento de sua proposta, das demais disposições desta licitação e da legislação
vigente.
15.2 – A convocação a que se refere o subitem anterior far-se-á através de ofício, e-mail, fax e outras formas que comprove,
endereçado diretamente à licitante vencedora, dentro do prazo de validade de sua proposta.
15.3 – O prazo estabelecido no documento da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado expressamente pela parte durante o seu transcurso e se acolhidas pela Administração as justificativas apresentadas.
15.4 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, até 05 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracteriza
o descumprimento total da obrigação, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas, e facultando a PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARMO convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, ou revogar a licitação.
15.5 – Nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/93, o presente edital e seus anexos e a proposta do adjudicatário serão partes
integrantes do instrumento de contrato.
15.6 – É vedada a subcontratação ou transferência parcial ou total do objeto deste edital.
15.7 - fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou supressão de até 25% (vinte e cinco por
cento), nos termos do § 1° do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
15.8 - Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais condições desta contratação e assegurada à manutenção do
seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no parágrafo primeiro do art. 57 da Lei
Federal n.º 8.666/93, devidamente autuado em processo;
16 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
16.1- A Contratada é obrigada a executar, de acordo com os prazos e critérios estipulados, seguindo as descrições enviadas
pela Contratante, todos os serviços gráficos determinados, de acordo com suas necessidades.
16.2 A Contratada é obrigada a executar, todos os procedimentos com vistas a garantir a integridade dos materiais solicitados,
sendo que estes somente serão considerados efetivamente entregues após conferência e aprovação da Contratante sobre a
quantidade e qualidade do material, estando o mesmo sujeito em caso de não atendimento das exigências, a ser recusado.
16.3 A Contratada deverá cumprir integralmente suas obrigações trabalhistas,previdenciárias, fiscais e comerc iais, assim como
o pagamento de todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o serv iço
contratado, mão-de-obra, despesas operacionais e administrativas, transporte, taxas, emolumentos, demais seguros,
indenizações; todas essas obrigações serão de responsabilidade da CONTRATADA, comprometendo-se sob sua
responsabilidade, para que forneça com o máximo de competência a execução dos serviços requeridos.
16.4 A CONTRATADA é obrigada a cumprir as normas da Legislação Brasileira de Segurança do Trabalho na execução de
todas as solicitações realizadas pela Contratante perante seus empregados.
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16.6 Os produtos e serviços necessitam serem de primeira qualidade, de acordo com as normas técnicas aplicáveis da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (NBR) e ainda, atender a legislação pertinente, as de preservação do meio
ambiente: Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, MINISTÉRIO DA SAÚDE – MS/ ANVISA e Lei Federal nº 8.078,
de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor)
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16.5 Durante a execução do serviço, a Contratada é obrigada a prestar informações sobre o andamento do mesmo, e, caso
ocorra imprevistos a Contratada deverá notificar de imediato a Contratante e informar as devidas medidas que serão tomadas
visando à solução do mesmo para a normalização da prestação do serviço a contento.
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16.7 Entregar o produto cotado, de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Projeto Básico, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
16.8 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Projeto Básico.
16.9 Assumir a responsabilidade pelos custos e despesas decorrentes de licenças, tributos, taxas, fretes, emolumentos,
encargos fiscais e comerciais resultantes dessa contratação e mais outras despesas diretas e indiretas de qualquer natureza,
que incidam sobre os custos do objeto.
16.10 Arcar com todas as despesas decorrentes da execução do contrato, tais como salários, encargos tra balhistas, sociais e
previdenciários, seguros, impostos e contribuições, indenizações, transporte, alimentação e outras que porventura venham a
ser criadas ou exigidas por lei.
16.11 Comunicar à Secretaria Municipal de Fazenda, por escrito, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que anteceder
ao vencimento do prazo de entrega do item, informando os motivos que o impossibilitam do cumprimento no tempo
determinado.
16.12 Remover, às suas expensas, todo o produto que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em
que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
16.13 Obedecer rigorosamente o prazo de entrega. Será cobrada multa diária conforme dispositivos legais, no caso de atraso
na entrega do material.
16.14 Responsabilizar-se por todos os ônus referentes à entrega do produto na Secretaria Municipal de Fazenda.
16.15 A contratada, além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, obriga-se a:
a) Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização do contrato, inerente ao objeto da contratação.
b) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.
c) Emitir nota fiscal, correspondente a prestação dos serviços, acompanhada de todas asCND’s.
d) A contratada ficará obrigada a aceitar acréscimos ou supressões nos limites legais.
16.16 Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade, bem como atender prontamente as suas observações e exigências e
prestar os esclarecimentos solicitados.
16.17. Os produtos deverão ser entregues, livres de qualquer despesa e não serão aceitas quaisquer alegações com
fundamento no desconhecimento das condições e local de entrega que possam vir a prejudicar o cumprimento das disposições
contratuais.
17 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17.3 Perfazer os pagamentos junto a Contratada sempre que atendido as determinações especificadas no contrato.
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17.2 Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada, informações
adicionais, dirimirdúvidas e orientá-la em todos os casos omissos neste Projeto Básico.
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17.1 O contratante acompanhará toda execução para o cumprimento das especificações técnicas contratadas, assim como a
qualidade do mesmo.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

17.4 A Contratante esclarece e evidencia que o Contrato a ser firmado, trata-se de Contrato Estimativo, elaborado através de
demandas atualizadase que podem ou não serem executadas em sua totalidade. A prestação do serviço gráfico se dará a
medida de sua necessidade, assim como seu respectivo pagamento, estrito ao serviço executado; o valor acima estimado
compreende uma futura necessidade, que poderá vir a ocorrer até o limite estimado, não gerando, em nenhum momento,
compromisso, expectativa ou valor devido pela Contratante a Contratada sem que haja a realização do serviço prestado.
17.5 – Requisitar a execução dos serviços em conformidade com o que determina este Termo de Referência.
17.6 – Expedir a Nota de Empenho.
17.7 – Comunicar à Contratada, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de administração ou do endereço de
cobrança.
17.8 – Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada à execução dos serviços.
17.9 – Exigir da contratada fiel cumprimento dos deveres e obrigações decorrentes desta contratação.
17.10 – Promover o acompanhamento e fiscalização do contrato, por meio de servidor público designado para esse fim de
acordo com o art.67 da Lei 8.666/93, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, comunicando à Contratada toda e qualquer
ocorrência relacionada com a execução do mesmo.
17.11 – Verificar a regularidade do recolhimento dos encargos sociais e demais documentos conforme determina o Projeto
Básico, antes de efetuar o pagamento à Contratada.
17.12 – Comunicar a Contratada qualquer descumprimento de obrigações e responsabilidades previstas no Projeto Básico e no
respectivo contrato, determinando as medidas necessárias à sua imediata regularização.
17.13 – Aplicar, por atraso ou inexecução parcial ou total do objeto contratado, as sansões administrativas previstas e
fundamentadas nos art 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades civil, criminal e outr as
previstas na legislação em vigor.
17.14 – Rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o contrato.
18.15 – Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada ao serviço.
17.16 – Prestar informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa vencedora, e pertinente ao
objeto do contrato.

18 - DA FISCALIZAÇÃO
18.1 - A fiscalização e supervisão dos trabalhos ficará a cargo da Secretaria Municipal de Fazenda, que acompanhará e
fiscalizará a execução do presente contrato, através de servidor especialmente designado pertencentes ou não ao seu quadro
pessoal que fiscalizará a execução do presente contrato, devendo informar a inexecução total ou parcial deste termo a
Procuradoria Geral do Município, observados os artigos 67 e 73 a 76, da Lei Federal no 8.666/93.
18.2 - A contratante poderá impugnar mandar refazer os serviços executados em desacordo com as especificações, bem
como, a boa técnica sem que dê direito a contratada de pleitear qualquer indenização.

19.2 - A Nota Fiscal Eletrônica, deverá ser entregue na Secretaria requisitante e após, conferida e atestada pelo mesmo órgão,
no mínimo por 02 (dois) servidores do MUNICÍPIO, que não o ordenador da despesa, sendo encaminhada para pagamento.
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19.1 - O pagamento será após a conclusão das obrigações, determinada pela Secretaria Municipal de Fazenda.
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19 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

19.3 - O pagamento será mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, sendo processado em conformidade com as
legislações vigentes, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias;
19.4 - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da SECRETARIA
MUNICIPAL DE FAZENDA, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033%
(trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela
devida.
19.5 - Caso a SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 (trinta)
dias, será descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de
antecipação.
19.6 - O pagamento será efetuado, mediante apresentação da nota fiscal eletrônica e planilha de Controle das entregas
devidamente atestadas, juntamente com os seguintes documentos: CND – Federal, CRF FGTS, CNDs Municipal e a
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, instituída pela Lei 12.440/2011 OU Certidão positiva com efeito Negativa.
19.7 - Havendo erros na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esse documento será devolvido à
contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam tomadas as medidas saneadoras;
19.8 - Na hipótese acima, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação da
mesma, não acarretando qualquer ônus para a Administração Pública.
20 - DO REAJUSTAMENTO
20.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio
econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços
praticados no mercado.
20.2 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão
considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os
serviços serem realizados nos locais estabelecidos neste Edital, sem ônus adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO.
21 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL
21.1 O prazo de prestação do serviço acima descrito será realizado pelo período de 12 (doze) meses.
21.2 O local de confecção do material deverá ser o próprio da Contratada.
22 - DO PRAZO DE ENTREGA
22.1 O material deverá ser entregue de acordo com as especificações deste Projeto Básico, após o recebimento da Nota de
Empenho, nas seguintes condições:
a) Na Secretaria Municipal de Fazenda, situado à Praça Princesa Izabel, 15 – 2º Piso, Sala 01 - Centro Administrativo Júlio
Huguenin Ladeira / Anexo I - Centro – Carmo – RJ;
b) No prazo de até 20 (vinte) dias a contar da emissão da Nota de Empenho;
c) No horário das 09:00h às 16:00h;
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e) Constatando-se qualquer irregularidade e/ou deficiência no material entregue, será
exigida a sua imediata substituição,
considerando-se, para esse efeito, o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de inteira responsabilidade da
fornecedora todos os ônus decorrentes da retirada e reposição do material, conforme dispõe o Art. 76 da Lei nº 8.666/93.
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d) Fornecer o objeto em conformidade com o especificado neste Projeto Básico.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

22.2. Os produtos deste Projeto Básico mesmo entregue e aceito ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada à má-fé
do fornecedor ou este estiver em desacordo constatado quando de seu uso, conforme disposto na Lei nº. 8.078, de 11/09/90
(Código de Proteção e Defesa do Consumidor).
22.3. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidente o defeito.
22.4. Caberá ao licitante vencedor arcar com as despesas de embalagem e esta deverá estar em perfeita condição de uso e
frete dos itens a serem substituídos.
22.5. As quantidades a serem requisitadas pela Secretaria Municipal de Fazenda à CONTRATADA dependerão de estimativa
de consumo e da disponibilidade de espaço físico para o armazenamento.
23 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
23.1 Conforme o Art. 73 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, executado o contrato o seu objeto será recebido:
II – em se tratando de compras ou de locação de equipamento:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
§ 1º nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos
demais, mediante recibo.
§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou de serviço,
nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
§ 3º O prazo a que se refere à alínea "b" do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.
§ 4o Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado
ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15
(quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.
23.2 O produto deverá ser aceito, da seguinte forma:
a) Observando o prazo de entrega, horário, local e quantidades solicitadas dos produtos, mediante autorização da contratante.
b) os produtos poderão ser rejeitados no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações estabelecidas neste
projeto básico, devendo ser substituído de em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena das penalidades previstas, à custa da
Contratada.
24 - DA GARANTIA
24.1 Só serão recebidos produtos que estiverem em conformidade com as especificações determinada pela contratante. Em
caso de desconformidade ou outros problemas, a contratada terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para substituí-los.
24.1.1 Os produtos a serem entregues deverão ter prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses, podendo o servidor designado
pelo recebimento solicitar a suspensão dos produtos que entender que esteja em desconformidade com o objetivo da compra.
24.1.2 Os produtos deverão conter validade mínima de 06 (seis) meses, contados apartir da data da entrega.
24.1.3 Havendo necessidade de retirada ou substituição dos produtos fornecidos, esta deverá correr a expensas da contratada.
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24.3 Responsabilizar-se integralmente pela garantia da qualidade produto fornecido, sob pena das sanções cabíveis, nos
termos da Lei nº 8.666/93.
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24.2 Garantir que todo o objeto adquirido seja em conformidade com as especificações exigidas.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

25 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
25.1 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO, sem
prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as
penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, no que couber, as seguintes sanções:
25.1.1 - Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de fornecimento, sobre o valor do saldo
não atendido respeitados os limites da lei civil;
25.1.2 - Multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, nas demais hipóteses de
inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal.
25.1.3 - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, não impedindo que
a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO rescinda, unilateralmente, o contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis.
25.1.4 - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração à contratada ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do
art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.
25.1.5 - A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do pactuado, o direito da PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARMO de rescindir de pleno direito o contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extraju dicial,
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
25.1.6 - A licitante que não retirar o empenho dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar a documentação
exigida para a contratação, retardar a execução, descumprir, injustificadamente, qualquer cláusula contratual, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, ser impedida de contratar
com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo
proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.

26 - DA RESCISÃO
26.1 Ocorrerá rescisão unilateral do presente contrato, nos casos previstos no art. 78 da Lei 8666/93, a qualquer
momento ou nos seguintes casos;
a)Inexecução total ou parcial, ensejando as conseqüências contratuais e as previstas em Lei;
b)Lentidão no cumprimento do contrato;
c)Atraso injustificado na execução dos serviços
d)Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação;
e)Subcontratação parcial ou total do seu objeto.
26.2 Os casos de rescisão deverão ser comunicados por escrito com antecedência de no mínimo trinta dias.
27. 1 - DOS ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL
27.1 – Anexo I – Modelo de PROPOSTA DE PREÇOS;

27.4 – Anexo IV – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
27.5 – Anexo V – Modelo de Declaração de Credenciamento
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27.3 – Anexo III – Modelo de Declaração Relativa à Trabalho de Menores ;
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27.2 – Anexo II – Projeto Básico;

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

27.6 – Anexo VI – Modelo de Declaração de ME ou EPP
27.7 - Anexo VII – Modelo de Declaração de Superveniência;
27.8 – Anexo VIII – Modelo de Declaração de Idoneidade;
27.9 – Anexo IX - Modelo de Declaração de que Não Possui Vinculo com a Prefeitura
27.10– Anexo X - Minuta da Ata Registro de Preços.
28 - DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
28.1 - O esclarecimento de dúvidas e informações sobre o presente edital poderão ser requeridos, por escrito, através do email: carmolicita@yahoo.com.br Comissão Permanente de Licitação/Pregão da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO, sito
a Praça Princesa Isabel nº 15, 2º piso, sala 01, Centro Administrativo – Anexo I, Centro - Carmo/RJ, (Setor de Licitação), das
13:00h às 17:00h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, até (02)dois dias úteis anteriores à data fixada neste
edital para recebimento das propostas.
28.2 - As impugnações interpostas deverão ser entregues pela licitante interessada no Serviço de Protocolo da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO, situado na Praça Princesa Isabel nº 15, 1º piso, Centro Administrativo – Anexo I,
Centro, Carmo/RJ, das 08h00min às 17h00min, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, em até 02 (dois) dias
úteis que antecederem à data fixada neste edital para recebimento das propostas ou em até 05 (cinco) dias úteis anteriores
quando se tratar de qualquer cidadão.
28.3 - Caberá à Pregoeira responder, antes da realização da sessão, às impugnações interpostas, com encaminhamento ao
impugnante e divulgada para todos os interessados.
28.4 - Acolhida a impugnação contra o Edital, não havendo tempo hábil para responder antes da data marcada para a
realização do certame, caberá a Pregoeira dar conhecimento aos interessados e designar nova data para a licitação.
28.5 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o
Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, ocasião em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao
recebimento dos envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação dos participantes devidamente
credenciados.
28.6 - É facultada a pregoeira e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto
ofertado diante dos requisitos previstos neste edital e seus anexos, vedada à inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta ou da documentação de habilitação.
28.7 - É facultado à pregoeira solicitar a presença, de um funcionário responsável designado pela secretaria requisitante,
capacitado quanto ao objeto da licitação, para participar do certame, com finalidade de averiguar e atestar a anuência dos
itens.
28.8 - É facultado à pregoeira solicitar do órgão requisitante a apreciação quanto a planilha de preços/conclusão do referido
certame, parar avaliar quanto à coerência com o estabelecido na solicitação do objeto;

28.11 - No decorrer do procedimento, a pregoeira pode solicitar a análise e manifestação da Assessoria Jurídica quando
houver dúvida acerca da legalidade de determinado ato ou providencia.
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28.10 - No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira 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 a eficácia para fins de habilitação e classificação.
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28.9 - Se o licitante , por equivoco, incluir documento exigido para o credenciamento no envelope dos documentos de
habilitação, a pregoeira deve abrir o respectivo envelope perante todos presentes, permitir a retirada do documento e lacrar o
envelope novamente, requerendo que os presentes ponham a sua assinatura;
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28.12 - O comportamento dos participantes nas sessões de quaisquer das modalidades licitatórias deve ser condizent e com o
recinto em que se encontra, agindo de cordialidade e consideração com todos presentes, não tumultuar a presteza do certame
(art.93 da Lei n.º 8.666/93), nem desacatos, infringindo os princípios da Lei, sob pena de sofrer eventuais sansões, após
registrado em Ata e análise da Procuradoria Jurídica do Município.
28.13 Cabe ao requisitante, o direito de recusar o produto que não corresponder aos critérios estabelecidos no Termo de
Referência.
28.14 - A Administração poderá, a qualquer momento, revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anular o certame se constatado vício no seu processamento, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
28.15 - Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada no mesmo veículo em que se deu a
publicação do aviso inicial.
28.16 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
28.17 - Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira, com auxílio da equipe de apoio.
28.18 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO e as licitantes do certame elegem o foro do Município de Carmo, para dirimir
qualquer questão controversa relacionada com o presente edital.
Carmo, 15 de setembro de 2017.
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________________________________
Magali de Lima Gomide
Pregoeira Oficial- PORT.327/2017
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ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE
Razão Social:
Logradouro:

Nº

Cidade:

UF:

CNPJ:

Bairro:

CEP:

Tel:

Inscrição Estadual:

Para a objeto da licitação em referência propomos os seguintes preços:
ITEM

UND

1 - ENVELOPE - PARDO 24X34CM - TIMBRADO, COM
IMPRESSÃO COLORIDA

2 - ENVELOPE - BRANCO 24X34CM - 75G, TIMBRADO,
COM IMPRESSÃO COLORIDA.

3 - ENVELOPE - BRANCO MEIO OFÍCIO 24X34CM

UN
UN
UN

QUANTID.

Limite de valor
(unitário)
Administração

5.000

0,62

5.000

UNIT
Empres
a

TOTAL
Empresa

0,83

5.000

0,80

75G, COM IMPRESSÃO COLORIDA

4 - ENVELOPE - PARDO MEIO OFICIO 24X34CM

UN

COM IMPRESSÃO COLORIDA

5 - CAPAS PROCESSO - PAPEL 150G -IMPRESSÃO
COLORIDA

6 - CAPAS PROCESSO - PAPEL DUPLEX 220G

UN
UN

IMPRESSÃO COLORIDA

7 - CAPAS - PARA IPTU PAPEL COUCHE 115G

UN

IMPRESSÃO 4X1

8 - CARIMBO - 3,6X1,2 DE MEDIDA APROXIMADA. COM

5.000

0,78

10.000

1,03

10.000

1,87

10.000

0,68

NOME FUNÇÃO E MATRÍCULA/PORTARIA.

UN

100

44,00

9 - ALMOFADA - DE ENTINTAMENTO MEDIDA
APROXIMADA 3,6X1,2CM

UN

50

16,67

10 - CONFECÇÃO

UN

10.000

0,14

ACABAMENTO DIVERSOS (ILHÓES E/OU MADEIRA), PODENDO TER
ATÉ 30 MODELOS DIFERENTES DE ARTE.

M²

400

43,33

12 - ADESIVO - IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO

M²

500

44,00

13 - CARTAZ - FORMATO A3

UN

5.000

- CARTÃO DE VISITA - 4X0 ATÉ 20

MODELOS DIFERENTES, FEITO EM PAPEL CARTÃO.

11 - LONA - 440G -IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA COM

16 - RESERVA - ATÉ 25% CONFECÇÃO DE GUIAS DE
ÁGUA E IPTU

20.000

0,10

UN

150.000

0,92

UN

50.000

0,92

Validade da proposta 60 dias
Local:

Prefeitura Municipal de Carmo
CNPJ: 29.128.741/0001-34
Rua: Praça Princesa Izabel, n° 91, Centro – Carmo/RJ, CEP: 28.640-000
E-mail: prefeituradocarmo@gmail.com TEL/FAX: (22) 2537.1133

Data:
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15 - CONFECÇÃO - DE GUIAS DE ÁGUA E IPTU
CONFORME MODELO EM ANEXO. (COTA PRINCIPAL)

S/V

Página

14 - PANFLETOS - EM PAPEL COUCHÊ 90G, TAMANHO
20X15, IMPRESSÃO 4X0

1,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação
DECLARAÇÃO

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

CARIMBO DO CNPJ

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório
relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de
julgamento do certame e da forma de pagamento estabelecidos
para remunerar a execução do objeto licitado.
Assinatura:
Nome:
Cargo:
Identidade:

CPF
Estão inclusos no valor da proposta apresentada, todos os custos com materiais,
mão de obra, impostos, taxas, fretes, encargos sociais e trabalhistas e / ou

Página
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societários e demais despesas incidentes.

Prefeitura Municipal de Carmo
CNPJ: 29.128.741/0001-34
Rua: Praça Princesa Izabel, n° 91, Centro – Carmo/RJ, CEP: 28.640-000
E-mail: prefeituradocarmo@gmail.com TEL/FAX: (22) 2537.1133

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação
ANEXO II
PROJETO BÁSICO

1 – OBJETO
Constitui objeto do presente Termo de Referência à contratação de empresa especializada no fornec imento de materiais
gráficos, para atendimento da demandada da Secretaria Municipal de Fazenda e seus setores.
Tendo em vista sua constante necessidade da emissão de diversos tipos de material gráfico, formulários, talonários,
certificados, blocos de auto de infração, de licença, de registro, entre outros, além de material gráfico de uso corrente no
expediente administrativo, como capas para processos, envelopes, pastas personalizadas, blocos ente outros.
2 – JUSTIFICATIVA
A necessidade de contratação de empresa na confecção de material gráfico se faz necessária visto que esta Prefeitura não
detém contrato de prestação desta natureza, fato que prejudica o planejamento e a aquisição destes materiais imprescindíveis
no desenvolvimento das funções da Administração.
A contratação de empresa especializada propiciará melhor planejamento, economia e desempenho daqueles que fazem uso
deste tipo de material, evitando paralisações ou prejuízos decorrentes de material com estoque baixo ou indisponíveis, além d e
se conseguir melhores condições de aquisição através do procedimento licitatório realizado com maior número de interessados
na prestação deste serviço; proporcionando maior qualidade ao atendimento dos usuários e contribuindo para o aprimoramento
e elevação da qualidade dos serviços prestados a sociedade.
QUANT.

und

5.000

und

5.000

und

5.000

und

5.000

und
und

10.000
10.000

und
Und

10.000
100

Und

50

und

10.000

M²

400

M²
und

5.000
5.000

und

20.000

und

150.000

unid

50.000

Prefeitura Municipal de Carmo
CNPJ: 29.128.741/0001-34
Rua: Praça Princesa Izabel, n° 91, Centro – Carmo/RJ, CEP: 28.640-000
E-mail: prefeituradocarmo@gmail.com TEL/FAX: (22) 2537.1133
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3 – ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E QUANTITATIVO ESTIMADO
ITEM
DESCRIÇÃO
01
Envelope pardo timbrado 24x34 cm impressão
colorida
02
Envelope branco 75g timbrado 24x34 cm impressão
colorida
03
Envelope branco 75g meio ofício 24x34 cm impressão
colorida
04
Envelope pardo meio ofício 24x34 cm impressão
colorida
05
Capa de processo papel 150g impressão colorida
06
Capa de processo papel duplex 220g impressão
colorida
07
Capa para IPTU papel couche 115g impressão 4x1
08
Carimbo para atender a prefeitura com nome função e
matrícula/portaria, medida aproximada 3,6x1,2cm
09
Almofada de entintamento para carimbo, medida
aproximada 3,6x1,2cm
10
Cartão de visita 4x0 até 20 modelos diferentes, feito
em papel cartão
11
Lona 440g, impressão digital colorida com
acabamento diversos (ilhós e/ou madeira), podendo
ter até 30 modelos diferentes de arte
12
Adesivo impressão digital colorido
13
Cartaz formato A3 papel couche 90g, podendo ter até
15 modelos diferentes. Impressão colorida
14
Panfletos tamanho 20x15 cm papel couche 90g
impressão 4x0
15
Guias para confecção de água e IPTU, conforme
modelo em anexo. COTA PRINCIPAL 75%
16
Guias para confecção de água e IPTU, conforme
modelo em anexo COTA RESERVADA 25%

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

4 - DO ORÇAMENTO ESTIMADO
4.1 Para obter a avaliação do custo dos itens neste Projeto Básico, será feita a média de valores, através de pesquisas de
preços em empresas no mercado.
5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta do orçamento do exercício de 2017, da Secretaria Municipal de
Fazenda cujas dotações serão aplicadas posteriormente quando da emissão da Nota de Empenho, conforme art.7º, § 2º do
Decreto Federal nº7.892, de 23/01/2013.

8 - DO RECEBIMENTO DO MATERIAL
8.1 Conforme o Art. 73 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, executado o contrato o seu objeto será recebido:
II – em se tratando de compras ou de locação de equipamento:
Prefeitura Municipal de Carmo
CNPJ: 29.128.741/0001-34
Rua: Praça Princesa Izabel, n° 91, Centro – Carmo/RJ, CEP: 28.640-000
E-mail: prefeituradocarmo@gmail.com TEL/FAX: (22) 2537.1133
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7 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
7.1 A Contratada é obrigada a executar, de acordo com os prazos e critérios estipulados, seguindo as descrições enviadas pela
Contratante, todos os serviços gráficos determinados, de acordo com suas necessidades.
7.2 A Contratada é obrigada a executar, todos os procedimentos com vistas a garantir a integridade dos materiais solicitados,
sendo que estes somente serão considerados efetivamente entregues após conferência e aprovação da Contratante sobre a
quantidade e qualidade do material, estando o mesmo sujeito em caso de não atendimento das exigências, a ser recusado.
7.3 A Contratada deverá cumprir integralmente suas obrigações trabalhistas,previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como o
pagamento de todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o serviço
contratado, mão-de-obra, despesas operacionais e administrativas, transporte, taxas, emolumentos, demais seguros,
indenizações; todas essas obrigações serão de responsabilidade da CONTRATADA, comprometendo-se sob sua
responsabilidade, para que forneça com o máximo de competência a execução dos serviços requeridos.
7.4 A CONTRATADA é obrigada a cumprir as normas da Legislação Brasileira de Segurança do Trabalho na execução de
todas as solicitações realizadas pela Contratante perante seus empregados.
7.5 Durante a execução do serviço, a Contratada é obrigada a prestar informações sobre o andamento do mesmo, e, caso
ocorra imprevistos a Contratada deverá notificar de imediato a Contratante e informar as devidas medidas que serão tomadas
visando à solução do mesmo para a normalização da prestação do serviço a contento.
7.6 Os produtos e serviços necessitam serem de primeira qualidade, de acordo com as normas técnicas aplicáveis da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (NBR) e ainda, atender a legislação pertinente, as de preservação do meio
ambiente: Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, MINISTÉRIO DA SAÚDE – MS/ ANVISA e Lei Federal nº 8.078,
de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor)
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6 - DO PRAZO E ENTREGA
6.1. O material deverá ser entregue de acordo com as especificações deste Projeto Básico, após o recebimento da Nota de
Empenho, nas seguintes condições:
a) Na Secretaria Municipal de Fazenda, situado à Praça Princesa Izabel, 15 – 2º Piso, Sala 01 - Centro Administrativo Júlio
Huguenin Ladeira / Anexo I - Centro – Carmo – RJ;
b) No prazo de até 30 (trinta) dias a contar da emissão da Nota de Empenho;
c) No horário das 09:00h às 16:00h;
d) Fornecer o objeto em conformidade com o especificado neste Projeto Básico.
e) Constatando-se qualquer irregularidade e/ou deficiência no material entregue, será
exigida a sua imediata substituição,
considerando-se, para esse efeito, o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de inteira responsabilidade da
fornecedora todos os ônus decorrentes da retirada e reposição do material, conforme dispõe o Art. 76 da Lei nº 8.666/93.
6.2. Os produtos deste Projeto Básico mesmo entregue e aceito ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada à má -fé
do fornecedor ou este estiver em desacordo constatado quando de seu uso, conforme disposto na Lei nº. 8.078, de 1 1/09/90
(Código de Proteção e Defesa do Consumidor).
6.3. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidente o defeito.
6.4. Caberá ao licitante vencedor arcar com as despesas de embalagem e esta deverá estar em perfeita condição de uso e
frete dos itens a serem substituídos.
6.5. As quantidades a serem requisitadas pela Secretaria Municipal de Fazenda à CONTRATADA dependerão de estimativa de
consumo e da disponibilidade de espaço físico para o armazenamento.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

Prefeitura Municipal de Carmo
CNPJ: 29.128.741/0001-34
Rua: Praça Princesa Izabel, n° 91, Centro – Carmo/RJ, CEP: 28.640-000
E-mail: prefeituradocarmo@gmail.com TEL/FAX: (22) 2537.1133
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10 - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA
10.1 Responsabilizar-se integralmente pela garantia da qualidade produto fornecido, sob pena das sanções cabíveis, nos
termos da Lei nº 8.666/93.
10.2 Entregar o produto cotado, de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Projeto Básico, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
10.3 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Projeto Básico.
10.4 Assumir a responsabilidade pelos custos e despesas decorrentes de licenças, tributos, taxas, fretes, emolumentos,
encargos fiscais e comerciais resultantes dessa contratação e mais outras despesas diretas e indiretas de qualquer natureza,
que incidam sobre os custos do objeto.
10.4.1 Arcar com todas as despesas decorrentes da execução do contrato, tais como salários, encargos trabalhistas, sociais e
previdenciários, seguros, impostos e contribuições, indenizações, transporte, alimentação e outras que porventura ven ham a
ser criadas ou exigidas por lei.
10.5 Comunicar à Secretaria Municipal de Fazenda, por escrito, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que anteceder
ao vencimento do prazo de entrega do item, informando os motivos que o impossibilitam do cumpri mento no tempo
determinado.
10.6 Remover, às suas expensas, todo o produto que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em
que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mes mo, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
10.7 Obedecer rigorosamente o prazo de entrega. Será cobrada multa diária conforme dispositivos legais, no caso de atraso na
entrega do material.
10.8 Responsabilizar-se por todos os ônus referentes à entrega do produto na Secretaria Municipal de Fazenda.
10.9 A contratada, além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, obriga-se a:
a) Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização do contrato, inerente ao objeto da contratação.
b) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.
c) Emitir nota fiscal, correspondente a prestação dos serviços, acompanhada de todas asCND’s.
d) A contratada ficará obrigada a aceitar acréscimos ou supressões nos limites legais.
10.10 Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade, bem como atender prontamente as suas observações e exigências e
prestar os esclarecimentos solicitados.
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a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
§ 1º nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos
demais, mediante recibo.
§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou de serviç o,
nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
§ 3º O prazo a que se refere à alínea "b" do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em caso s
excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.
§ 4o Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado
ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15
(quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.
8.2 O produto deverá ser aceito, da seguinte forma:
a) Observando o prazo de entrega, horário, local e quantidades solicitadas dos produtos, mediante autorização da contratante.
b) os produtos poderão ser rejeitados no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações estabelecidas neste
projeto básico, devendo ser substituído de em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena das penalidades previstas, à custa da
Contratada.
9 - DA GARANTIA
9.1 Só serão recebidos produtos que estiverem em conformidade com as especificações determinada pela contratante. Em
caso de desconformidade ou outros problemas, a contratada terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para substituí-los.
9.1.1 Os produtos a serem entregues deverão ter prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses, podendo o servidor designado
pelo recebimento solicitar a suspensão dos produtos que entender que esteja em desconformidade com o objetivo da compra.
9.1.2 Os produtos deverão conter validade mínima de 06 (seis) meses, contados apartir da data da entrega.
9.1.3 Havendo necessidade de retirada ou substituição dos produtos fornecidos, esta deverá correr a expensas da contratada.
9.2Garantir que todo o objeto adquirido seja em conformidade com as especificações exigidas.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

10.11. Os produtos deverão ser entregues, livres de qualquer despesa e não serão aceitas quaisquer alegações com
fundamento no desconhecimento das condições e local de entrega que possam vir a prejudicar o cumprimento das disposições
contratuais.
11 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
11.1 O contratante acompanhará toda execução para o cumprimento das especificações técnicas contratadas, assim como a
qualidade do mesmo.
11.2 Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada, infor mações
adicionais, dirimirdúvidas e orientá-la em todos os casos omissos neste Projeto Básico.
11.3 Perfazer os pagamentos junto a Contratada sempre que atendido as determinações especificadas no contrato.
11.4 A Contratante esclarece e evidencia que o Contrato a ser firmado, trata-se de Contrato Estimativo, elaborado através de
demandas atualizadase que podem ou não serem executadas em sua totalidade. A prestação do serviço gráfico se dará a
medida de sua necessidade, assim como seu respectivo pagamento, estrito ao serviço executado; o valor acima estimado
compreende uma futura necessidade, que poderá vir a ocorrer até o limite estimado, não gerando, em nenhum momento,
compromisso, expectativa ou valor devido pela Contratante a Contratada sem que haja a realização do serviço prestado.
12 – PRAZO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
12.1 O prazo de prestação do serviço acima descrito será realizado pelo período de 12 (doze) meses.
12.2 O local de confecção do material deverá ser o próprio da Contratada.
13 – FORMA DE PAGAMENTO
13.1 No prazo de 30 (trinta), será procedido o pagamento, contados a partir da emissão da nota fiscal, devidamente atestada –
a qual conterá o endereço, o CNPJ, os dados bancários da empresa, a descrição clara do objeto do contrato – valor em moeda
corrente nacional que deverá vir acompanhada dos seguintes documentos: a) CND Federal; b) CRF FGTS; c) CND Municipal;
d) CND Trabalhista.
13.2 Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal (is) de Serviços/ Fatura(s) ou circunstância que impeça a liquidação d a despesa, esse
documento será devolvido à CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que sejam tomadas as medidas saneadoras;
13.3 Na hipótese acima, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação da(s)
Nota(s) Fiscal(is) de Serviços/Fatura(s), não acarretando qualquer ônus para a Administração Pública.
13.4. Os preços estabelecidos no presente contrato serão fixos e reajustáveis, salvo os casos previstos em Lei.
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14 - CONDIÇÕES FINAIS
14.1 Fica assegurado ao contratante, mediante justificativa motivada o direito de, a qualquer tempo e no interesse da
Administração, anular a presente licitação ou revogar no todo ou em parte.
14.2 Cabe ao requisitante, o direito de recusar o produto que não corresponder aoscritérios estabelecidos neste Termo de
Referência.
14.3 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
Secretário Municipal de Fazenda
Alessandro Batista
Port. 010/2017

Prefeitura Municipal de Carmo
CNPJ: 29.128.741/0001-34
Rua: Praça Princesa Izabel, n° 91, Centro – Carmo/RJ, CEP: 28.640-000
E-mail: prefeituradocarmo@gmail.com TEL/FAX: (22) 2537.1133
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES
Ref.: Pregão Presencial nº ____/2017

_________________________________________________ com sede na ______________________________________
(razão social da empresa)
__________________________________, inscrita no CNPJ nº ______________________, vem, por intermédio de seu
representante legal, Sr(a) ______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_____________________ e do CPF nº _____________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )
......................................................................................
(data)
......................................................................................
(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

A Declaração em epígrafe poderá ser apresentada neste modelo, e/ou papel timbrado da licitante, de forma idêntica. A mesma
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deverá estar assinada pelo representante legal da empresa e deverá ser entregue no envelope B.

Prefeitura Municipal de Carmo
CNPJ: 29.128.741/0001-34
Rua: Praça Princesa Izabel, n° 91, Centro – Carmo/RJ, CEP: 28.640-000
E-mail: prefeituradocarmo@gmail.com TEL/FAX: (22) 2537.1133
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ref.: Pregão Presencial nº ____/2017
_________________________________________________ com sede na ______________________________________
(razão social da empresa)
__________________________________, inscrita no CNPJ nº ______________________, vem, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) _______________________________________________________, portador(a) da Carteira de
Identidade nº ________________________ e do CPF nº ______________________, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da
Lei Federal nº 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidad e
Pregão Presencial nº _____/2017 da Prefeitura Municipal de Carmo.
Declara que possui pleno conhecimento de todos os elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e as
condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto.
Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de
penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

......................................................................................
(data)
......................................................................................
(representante legal)
Carimbo Da Empresa
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deverá estar assinada pelo representante legal da empresa e deverá ser entregue no credenciamento.
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A Declaração em epígrafe poderá ser apresentada neste modelo, e/ou papel timbrado da licitante, de forma idêntica. A mesma
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ANEXO V
CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
Prefeitura Municipal de Carmo
Ref. Licitação por Pregão Presencial _____/2017.
Prezados Senhores,
Pela presente, fica credenciado o Sr (a) _______________________________________________, portador da Carteira de
Identidade nº _____________________ , expedida em _____/_____/____, pelo ________________________, para
representar a empresa______________________________________________________________________,inscrita no CNPJ
sob o nº ___________________________, na Licitação Modalidade – Pregão Presencial nº _____/2017 a ser realizada em
_____/_____/_______, podendo para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber
notificações, interpor recursos e manifestar-se sobre sua desistência.

Carmo,_____de ___________________de 2017.

Atenciosamente,

_______________________________________________
<<Assinatura do Sócio da Empresa>>
<<Nome________________________________________________________________
<<Cargo________________________________________________________________
<<Carimbo da Empresa)
A Declaração em epígrafe poderá ser apresentada neste modelo, e/ou papel timbrado da licitante, de forma idêntica. A mesma
deverá estar assinada pelo representante legal da empresa (com firma reconhecida) e deverá ser entregue no
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credenciamento.

Prefeitura Municipal de Carmo
CNPJ: 29.128.741/0001-34
Rua: Praça Princesa Izabel, n° 91, Centro – Carmo/RJ, CEP: 28.640-000
E-mail: prefeituradocarmo@gmail.com TEL/FAX: (22) 2537.1133

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP
Ref.: Pregão Presencial nº ____/2017
___________________________________________________ com sede na ___________________________________
(razão social da empresa)
________________________________,inscrita no CNPJ nº __________________________, vem, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) ______________________________________________________________,portador(a) da
Carteira de Identidade nº_________________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para
efeito de enquadramento como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), estando apta a usufruir dos direitos
de que tratam os artigos 42 a 48 da mencionada Lei, e alterações posteriores, sendo considerada:
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme no artigo 18-A, §1º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14/12/2006;
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006.
( ) Sociedade Cooperativa de Consumo que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido
no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluídos os atos cooperados e
não-cooperados, conforme estabelece o art. 34 da Lei 11.488/07.
( ) Produtor rural pessoa física ou agricultor familiar conceituado na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, com situação
regular na Previdência Social e no Município que tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o inciso II
do caput do art. 3º o tratamento diferenciado a ser dispensado as microempresas e empresas de pequeno porte neste processo
licitatório, ressalvadas as disposições da Lei no 11.718, de 20 de junho de 2008.
......................................................................................
(data)
......................................................................................
(representante legal)
Carimbo da Empresa

A Declaração em epígrafe poderá ser apresentada neste modelo, e/ou papel timbrado da licitante, de forma idêntica. A mesma
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deverá estar assinada pelo representante legal da empresa e deverá ser entregue no credenciamento.

Prefeitura Municipal de Carmo
CNPJ: 29.128.741/0001-34
Rua: Praça Princesa Izabel, n° 91, Centro – Carmo/RJ, CEP: 28.640-000
E-mail: prefeituradocarmo@gmail.com TEL/FAX: (22) 2537.1133

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

ANEXO VII
D E C L A R A Ç Ã O DE FATO SUPERVENIENTE

Prefeitura Municipal de Carmo
Ref. Licitação por Pregão Presencial ______/2017.

A empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ n.º _________________, por intermédio do
seu
representante legal o(a) Sr.(a)__________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade N.º
___________________________ e do CPF n.º ________________________, declara sob as penas da Lei, que até a
presente
data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no Processo Licitatório em epigrafe e que está ciente da
obrigatoriedade em declarar ocorrências posteriores.

Declaramos que nenhum de nossos dirigentes, gerentes ou componentes de nosso quadro técnico, seja Parlamentar ou
Servidor da União, do Estado ou Município, suas sociedades paraestatais, fundações ou autarquias.

Carmo,_____de ___________________de 2017.

________________________________________________________
(Assinatura, nome e cargo do representante legal da empresa)

A Declaração em epígrafe poderá ser apresentada neste modelo, e/ou papel timbrado da licitante, de forma idêntica. A mesma
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deverá estar assinada pelo representante legal da empresa e deverá ser entregue no credenciamento.

Prefeitura Municipal de Carmo
CNPJ: 29.128.741/0001-34
Rua: Praça Princesa Izabel, n° 91, Centro – Carmo/RJ, CEP: 28.640-000
E-mail: prefeituradocarmo@gmail.com TEL/FAX: (22) 2537.1133

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

ANEXO VIII
D E C L A R A Ç Ã O DE IDONEIDADE

Prefeitura Municipal de Carmo
Ref. Licitação por Pregão Presencial _____/2017.
A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ n.º ___________________, por
intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a)______________________________________, portador(a) da Carteira de
Identidade N.º __________________ e do CPF n.º ______________________, declara sob as penas da Lei, para fins de
participação no Pregão Presencial nº _____/2017, que:
• não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual,
Municipal e do Distrito Federal;
Carmo,_____de_________________de 2017.

________________________________________________________
(Assinatura, nome e cargo do representante legal da empresa)
Carimbo da empresa

A Declaração em epígrafe poderá ser apresentada neste modelo, e/ou papel timbrado da licitante, de forma idêntica. A mesma
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deverá estar assinada pelo representante legal da empresa e deverá ser entregue no credenciamento.

Prefeitura Municipal de Carmo
CNPJ: 29.128.741/0001-34
Rua: Praça Princesa Izabel, n° 91, Centro – Carmo/RJ, CEP: 28.640-000
E-mail: prefeituradocarmo@gmail.com TEL/FAX: (22) 2537.1133

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação
ANEXO IX

MODELO DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO/RJ

A ........................................................................................................................................, firma com sede à Rua/Av
.......................................................................,
cidade de ...........................................,

nº
Estado

.........,

da(o)

Bairro

de

..............................,

............................,
Inscrita

no

CNPJ

nesta
sob

nº

................................., Inscrição Estadual nº ......................, vem, através do seu representante legal, Sr.
............................................................., portador do CPF nº .................., Cédula de Identidade nº ..................., declarar,
que como sócio, gerente, diretores, não possuem vínculo com os membros da CPL e Pregoeiro da Prefeitura
Municipal de Carmo /RJ.

......................................................................................
(data)
......................................................................................
(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

A Declaração em epígrafe poderá ser apresentada neste modelo, e/ou papel timbrado da licitante, de forma idêntica. A mesma
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deverá estar assinada pelo representante legal da empresa e deverá ser entregue no envelope B.

Prefeitura Municipal de Carmo
CNPJ: 29.128.741/0001-34
Rua: Praça Princesa Izabel, n° 91, Centro – Carmo/RJ, CEP: 28.640-000
E-mail: prefeituradocarmo@gmail.com TEL/FAX: (22) 2537.1133

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

ANEXO X
MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Em face da classificação das propostas de preços no processo nº xxx/2017 RESOLVE, registrar os preços para contratação de
empresa para confeccionar materiais gráficos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda, que passam a fazer
parte integrante desta ata de Registro de Preços xxxx/2017.
De um lado o Município de Carmo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Princesa Isabel, nº 91, Centro,
Carmo, neste ato representado pelo Sr. Alessandro Batista – Secretário Municipal de Fazenda, portador da Carteira de
Identidade n.º 12.389.344 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.° 037.885.546-81, residente e domiciliado à Rua Barbosa de
Andrade, n.º 218, ato. 404- Centro, Três Rios/RJ e de outro lado a Empresa, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxxx-xx, com sede na
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por intermédio do Representante legal o(a) Sr (a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da
Carteira de Identidade nº xxxxxxxxx, expedida em xxxxxx pelo xxxxx, e inscrito no CPF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, contato
através de telefone:xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxxxxxxx, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8666/93 e suas
alterações, sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta ata.
Aos xxxxx dias do Mês de xxxxxxx do ano de 2017, autorizo pelo processo xxxx/2017 supracitado, a expedição da presente Ata de
Registro de Preços, de acordo com o disposto no art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com as demais alteraçõe s
introduzidas, bem como os decretos Municipais 4667 de 25 de novembro de 2014 e 4174 de 08 de abril de 2013, que conjuntamente
com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre administração Municipal e a Licitante vencedora,
doravante denominada detentora da Ata.
CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO

1.1 Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para confeccionar materiais gráficos para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme condições e especificações contidas no PROJETO BÁSICO ANEXO II e na PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO I.
1.2 A detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em
compatibilidade com as obrigações
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PROCESSO: xxx/2017. PREGÃO n°xxxxx.

por

CLAUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 1 2 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
CLAUSULA TERCEIRA- DOS ITENS HOMOLOGADOS:
3.1 Descrição:
ITEM
01
02

Especificação

U/C

Qtde

Marca

Preço Unitário

Preço Total

VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Carmo
CNPJ: 29.128.741/0001-34
Rua: Praça Princesa Izabel, n° 91, Centro – Carmo/RJ, CEP: 28.640-000
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4.2 – Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) de Serviços/Fatura(s) ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esse
documento será devolvido à CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que sejam tomadas as medidas saneadoras;
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CLAUSULA QUARTA- DO VALOR E DO PAGAMENTO:
4.1- No prazo de 30(trinta), dias será procedido o pagamento, contados a partir da emissão da nota fiscal, devidamente
atestada – a qual conterá o endereço, o CNPJ, os dados bancários da empresa, a descrição clara do objeto do contrato – valor
em moeda corrente nacional que deverá vir acompanhada dos seguinte documentos: a) CND federal; b) CRF FGTS; c) CND
Municipal; d) CND trabalhista, instituída pela Lei 12.440/2011;

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

4.3 – Na hipótese acima, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação da(s) )
Nota(s) Fiscal(is) de Serviços/Fatura(s), não acarretando qualquer ônus para a Administração Pública;
4.4 - A Nota Fiscal Eletrônica, juntamente com Planilha de Controle das entregas, deverão ser entregues na Secretaria
requisitante e após, conferidas e atestadas pelo mesmo órgão, no mínimo por 02 (dois) servidores do MUNICÍPIO, que não o
ordenador da despesa, sendo encaminhada para pagamento;
4.5 - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARMO, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três
milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida;
4.6 - Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 (trinta)
dias, será descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de
antecipação;
CLAUSULA QUINTA-DO REAJUSTE
5.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio
econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços
praticados no mercado.

5.2 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão
considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os
serviços serem realizados nos locais estabelecidos neste Edital, sem ônus adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMO.
CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 Responsabilizar-se integralmente pela garantia da qualidade produto fornecido, sob pena das sanções cabíveis, nos termos
da Lei nº 8.666/93.

6.2. Entregar o produto cotado, de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Termo Referência, no
prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
6.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Termo Referência.
6.4. Assumir a responsabilidade pelos custos e despesas decorrentes de licenças, tributos, taxas, fretes, emolumentos,
encargos fiscais e comerciais resultantes dessa contratação e mais outras despesas diretas e indiretas de qualquer natureza,
que incidam sobre os custos do objeto.
6.5 Arcar com todas as despesas decorrentes da execução do contrato, tais como salários, encargos trabalhistas, sociais e
previdenciários, seguros, impostos e contribuições, indenizações, transporte, alimentação e outras que porventura venham a
ser criadas ou exigidas por lei.
6.6. Comunicar ao Fundo Municipal de Saúde, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceder
ao vencimento do prazo de entrega do item, informando os motivos que o impossibilitam do cumprimento no tempo
determinado.

6.9. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes à entrega do produto no Fundo Municipal de Saúde.
Prefeitura Municipal de Carmo
CNPJ: 29.128.741/0001-34
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6.8. Obedecer rigorosamente o prazo de entrega. Será cobrada multa diária conforme dispositivos legais, no caso de atraso na
entrega do material.
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6.7. Remover, às suas expensas, todo o produto que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele
em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do
mesmo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

6.10. A contratada, além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, obriga-se a:
a) Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização do contrato, inerente ao objeto da contratação.
b) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.
c) Emitir nota fiscal, correspondente a prestação dos serviços, acompanhada de todas as CND’s.
d) A contratada ficará obrigada a aceitar acréscimos ou supressões nos limites legais.
6.11 Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade, bem como atender prontamente as suas observações e exigências e
prestar os esclarecimentos solicitados.
6.12. Os produtos deverão ser entregues, livres de qualquer despesa e não serão aceitas quaisquer alegações com
fundamento no desconhecimento das condições e local de entrega que possam vir a prejudicar o cumprimento das disposições
contratuais.
6.13 A empresa vencedora da Licitação deverá designar a pessoa responsável pelo ato da assinatura do instrumento do
contrato com documento que comprove e os elementos a seguir relacionados, que instruirão à elaboração do contrato: - Nome
do representante legal; - Estado civil; - Profissão; - Endereço residêncial e número do telefone; - Carteira de Identidade (RG); Cartão de Identificação do Contribuinte (CIC/CPF); - Outros que se fizerem necessários, a critério da Prefeitura.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA
7.1 O material deverá ser entregue de acordo com as especificações deste Projeto Básico, após o recebimento da Nota de
Empenho, nas seguintes condições:
a) Na Secretaria Municipal de Fazenda, situado à Praça Princesa Izabel, 15 – 2º Piso, Sala 01 - Centro Administrativo Júlio

Huguenin Ladeira / Anexo I - Centro – Carmo – RJ;
b) No prazo de até 20 (vinte) dias a contar da emissão da Nota de Empenho;
c) No horário das 09:00h às 16:00h;
d) Fornecer o objeto em conformidade com o especificado neste Projeto Básico.
e) Constatando-se qualquer irregularidade e/ou deficiência no material entregue, será
exigida a sua imediata substituição,
considerando-se, para esse efeito, o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de inteira responsabilidade da
fornecedora todos os ônus decorrentes da retirada e reposição do material, conforme dispõe o Art. 76 da Lei nº 8.666/93.
7.2. Os produtos deste Projeto Básico mesmo entregue e aceito ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada à má -fé
do fornecedor ou este estiver em desacordo constatado quando de seu uso, conforme disposto na Lei nº. 8.078, de 11/09/90
(Código de Proteção e Defesa do Consumidor).
7.3. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidente o defeito.
7.4. Caberá ao licitante vencedor arcar com as despesas de embalagem e esta deverá estar em perfeita condição de uso e
frete dos itens a serem substituídos.

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
Prefeitura Municipal de Carmo
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CLÁUSULA OITAVA- DO RECEBIMENTO
8.1 Conforme o Art. 73 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, executado o contrato o seu objeto será recebido:
II – em se tratando de compras ou de locação de equipamento:
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7.5. As quantidades a serem requisitadas pela Secretaria Municipal de Fazenda à CONTRATADA dependerão de estimativa de
consumo e da disponibilidade de espaço físico para o armazenamento.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

§ 1º nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e,
nos demais, mediante recibo.
§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou di
serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.
§ 3º O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em
casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.
§ 4o Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente,
lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração
nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.
8.2. O produto deverá ser aceito, da seguinte forma:
a) Observando o prazo de entrega, horário, local e quantidades solicitadas dos produtos, mediante autorização da contratante.
b) os produtos poderão ser rejeitados no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações estabelecidas neste
Termo Referência, devendo ser substituído de em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena das penalidades previstas, à custa da
Contratada.
9 –CLÁUSLA NONA - DAS PENALIDADES
9.1. No caso de descumprimento no todo ou em parte, das condições deste Edital, o Município De Carmo-RJ, sem prejuízo das
perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos das Leis Civis, aplicará a contratada, conforme o caso, as penalidades revistas
nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8666/93, bem como, no que couberem, às disposições contidas na Lei Federal nº 0.520/02, em
especial, as seguintes sanções:
9.1.1. Multa Moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder os prazos de atendimento indicado no subitem 6.1 e
seguintes, sobre o valor do saldo não atendido respeitado os limites da Lei Civil;
9.1.2. Multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, nas demais hipóteses de inadimplementos
ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal;
9.1.3. As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, não impedindo que o
Município rescinda, unilateralmente, o contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis.
9.1.4. As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela
administração à contratada ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do art.
86 da Lei Federal nº 8666/93;
9.1.5. A aplicação de multas não elidirá o direito do Município de Carmo-RJ de, face ao descumprimento do pactuado, rescindir, de
pleno direito, o(s) contrato (s) que vier (em) a ser celebrado (s) independentemente de ação, notificação e interpelação j udicial ou
extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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9.1.7. Por fim, permanecendo inerte, penalidade de suspensão temporária de participação em licitações com a Administração, por
prazo de até 05 (cinco) anos, de acordo com os prejuízos causados à Administração, com a respectiva expedição e conseqüente
publicação em DOU de Declaração de Inidoneidade.
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9.1.6. A licitante (s) que, convocada (s) dentro do prazo de validade da sua (s) proposta (s) não celebrar (em) contrat o, deixar (em)
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar (em) o retardamento da execução do seu objeto, não
mantiver (em) a proposta, falhar (em) ou fraudar (em) na execução do (s) contrato (s) comportar-se (comportarem-se) de modo
inidôneo ou cometer (em) fraude fiscal, poderá (ão), nos termos do art. 7º do Lei Federal nº 10520/02, se (em) impedido (s) d e licitar
e contratar com a administração pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das dema is cominações legais,
tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

10.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta do orçamento do exercício de 2017, da Secretaria Municipal de
Fazenda cujas dotações serão aplicadas posteriormente quando da emissão da Nota de Empenho, conforme art.7º, § 2º do
Decreto Federal nº7.892, de 23/01/2013.
10.2 Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a Detentora da
Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro
em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
11.1. O FORNECEDOR ou PRESTADOR DE SERVIÇO REGISTRADO poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço no
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força
maior devidamente comprovados, na forma que dispõe o art. 18 do Decreto Municipal nº 4667 de 25 de novembro de 2014.
11.2 O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos art. 77 e 78, da
Lei Federal n° 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
12.1 Gerenciar e exercer a fiscalização, examinando quanto ao cumprimento da Ata de Registro de Preços, por meio de servidor
especialmente designado, na forma prevista no art. 67 da Lei nº. 8.666/1993.

12.2 Requisitar o fornecimento do objeto em conformidade com o que determina este Termo Referência.
12.3. Expedir a Nota de Empenho.
12.4. Comunicar à Contratada, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de administração ou do endereço
decobrança.
12.5. Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada à aquisição do produto
12.6. Exigir da contratada fiel cumprimento dos deveres e obrigações decorrentes desta contratação.
12.7. Promover o acompanhamento e fiscalização do contrato, por meio de servidor público designado para esse fim de acordo
com o Art. 67 da Lei 8666/93, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, comunicando à Contratada toda e qualquer
ocorrência relacionada com a execução do mesmo.
12.8. Verificar a regularidade do recolhimento dos encargos sociais e demais documentos conforme item 11.1, antes de efetuar
o pagamento à Contratada.
12.9. Comunicar a Contratada qualquer descumprimento de obrigações e responsabilidades previstas nesse Termo de
Referência e no respectivo Contrato, determinando as medidas necessárias à sua imediata regularização.
12.10. Aplicar, por atraso ou inexecução parcial ou total do objeto deste Termo de Referência, as sanções administrativas
previstas e fundamentadas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades
civil, criminal e outras previstas na legislação em vigor.
12.11. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.

12.14. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações do Termo Referência.
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12.13. Prestar informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa vencedora, e pertinente ao
objeto do contrato.
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12.12. Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada à aquisição do produto.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Carmo
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº_________/2017.
Fls______ Rubrica_________

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1 A contratante através de servidor especialmente designado pela Secretaria requisitante,_______________________
matricula nº ______, função_______________, podendo ser substituído (a) em sua ausência pelo (a) servidor (a)
___________________________ matrícula nº _______, função_________________, que acompanhará e fiscalizará a
execução do presente contrato, devendo informar a inexecução total ou parcial deste termo a Procuradoria Geral do Município,
conforme art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL.
14.1. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços, a Lei nº. 10.520, o disposto no art. 15 da lei Federal 8.666, de 21 de junho de
1993, com as demais alterações introduzidas, pelos decretos Municipais 4667 de 25 de novembro de 2014 e 4174 de 08 de abril d e
20134.106/2010, e, ainda, subsidiariamente, as normas da Lei nº. 8.666/19934.1
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO.
15.1 Quaisquer dúvidas ou questões oriundas do fornecimento dos materiais constantes da presente Ata de Registro de
Preços e que não forem passíveis de solução amigável, serão dirimidas no Foro da Comarca de Carmo/RJ, esgotadas as
vias administrativas.
15.2 E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, pelas partes supramencionadas, rubricadas as páginas precedentes, para que surta seus efeitos
jurídicos, obrigando-se por si e seus sucessores.
15.3. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pela Ilustríssima senhora
RENATA CARLA FERREIRA RIBEIRO, Secretária Municipal de Saúde, assinada pela EMPRESA, acima qualificada
detentora da ata, com o visto da Procuradoria Municipal, bem como assinada pelas testemunhas.
Secretaria Solicitante

Empresa Contratada

VISTO DA PROCURADOARIA:
_____________________________
Testemunhas: 1- _______________________

CPF: _________________________
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CPF:_______________________

2- _________________________

Prefeitura Municipal de Carmo
CNPJ: 29.128.741/0001-34
Rua: Praça Princesa Izabel, n° 91, Centro – Carmo/RJ, CEP: 28.640-000
E-mail: prefeituradocarmo@gmail.com TEL/FAX: (22) 2537.1133

