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l'Parte: PnfÂPfnUlO
a) Defi nrçâo: ser-eçÃo DE MELHoR pRoposrA nARA REGrsrRo DE pREÇos
VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇOES DE EMPRESA PARA
rnEsreçÃo DE sERvrÇos DE coNFECÇÃo oe uereruars cRÁncos pene
ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO TVTTI'IICÍPIO OT
cRersús - ce.
b) Ordena dores de DesDesas:
Thiago Viana da Silva Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal da Saúde:
Rogerio Augusto oriano ordenador de Despesas da secretaria Municipal do Meio
Ambiente:
Francisca Anaysa Batista de Lima - Secretiíria Municipal da Assistencia Social;
Agileu de Melo Nunes - Secretií.Lrio Municipal da Infraestrutura;
Davi Bezerra de oliveira - ordenador de Despesas da secretaria Municipal do planejamento
e Gestão das Finanças;
Luiza Aurelia Costa dos Santos Teixeira - Secretária Municipal da Educação;
Janaina Martins Mourão - ordenadora de Despesas da secretaria Mturicipal da cultura:
Francisco Enivaldo de Sousa sampaio - secretrírio Municipal da comunicação e Relações
Públicas.

-

c) Pre goeiro M unicipal:
Fabio Gomes Oliveira:

d) Prazo. local e erecucão d ser!'rcos:
A realização dos serviços será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante,
devendo eles serem executados de acordo com os prazos e especificações contidas na ordem
de Serviço emitida pela Secretaria Munici pal competente.

o ?regoeiro do Município de crateús, Estado do ceará, no uso de suas atribuições legais, torna
público que no dia 21 de janeiro de 2022, às 09h00min, na na sala da comissão de Lióitação do
Município de crateús, sito à Av. Edilberto Frota no 1 .821 - Baino - planalto crateús - ôeará,
será realizada licitação na modalidade de Pregão presencial, com o critério de julgamento de
menor preço lote, com regime de execução indireta com empreitada por unitário, visando à
prestação de serviços conforme descrito no objeto deste edital e seus anexos, observadas as
disposições contidas na Lei n.o 10.520, de 17 de julho de 2002. subsidiariamente na Lei n.o
8.666 de 21106193, (com as alterações da Lei n.o 8.883/94 e da Lei n.. 9.64g198), na Lei
complementar no 1231o6, de 1411212006, alterada pela Lei complemen ÍaÍ n". l47i2ol4, de
07108/2014 e Lei n.': 12.846, de l' de agosto de 201 3, Decreto Fed eral no 7 .g92, de 23 de janeiro
de 2013 alterado pelo Decrero n.9.488, de 30 de agosto de 201g.
Compôem-se o pÍesente Edital das partes A e B, conforme a seguir apresentadas:

PARTE A

-

Condições para competição, julgamento e a judicação.
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Em que são estabelecidos os requisitos e as condições paÍa competição, jul gamen
formalização do contrato.

PARTE B.ANEXOS:
Anexo I - Termo de Referência do Objeto;

Anexo II - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III - Modelo de Declarações/Procuração;
Anexo IV - Minuta do Termo de ContÍato.
Ânexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços

DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS
1.0. DO OBJETO
l.l. A pÍesente licitação tem por objeto o constante no Preâmbulo deste Edital, de acordo com

2'

PATTE:

as especificações contidas em seus anexos.

DE
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2.1. RESTRIÇ ES DE PARTICIPAÇÃO:
2. I .1 . Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão. que
lhes teúam sido aplicadas, por força da Lei ne 8.666193 e suas alterações posteriores;
a) Que teúam sido declaradas inidôneas para licitar ou contrataÍ com a Administração Pública,
de acordo com o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS). O Pregoeiro
verificará essa condição no site http://Ervw.porlaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis na fase
do credenciamento, devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem nesta
situação;
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporiária imposta pela Prefeitura Municipal de
Crateús;
c) Estejam sob falênci4 concordat4 dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de incorporaçâo;
d) Reunidos sob forma de consórcio;
I - A vedação à participações de interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de
consórcio se justifica na medida em que nas contratações para fomecimento/serviços comuns, e
bastante corriqueiro a paÍicipação de empresas de pequeno e médio porte, às quais' em sua
maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira,
condigões suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tomará restrito o
universo de possíveis licitantes individuais. A ausência de consórcio não trará prejuizos à
competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o
objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que
empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital e
ainda não teriam as condições necessárias a execução do objeto individualmente. Nestes casos,
a Administração, com vistas a aumentar o númeÍo de participantes, admite a formação de
consórcio.
II - Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha
da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas
justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lein' 8.66619J, que em seu AÍ.
33 que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela
promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas
sse público, por prestigiar os
em consórcio, paÍa o caso concreto, é o que melhor
principios da competitividade, economicidade e mo
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III - Ressalte-se que a decisão com relação à vedação à participação de consórcios. expressa
item 2.1.1 alinea ''d" deste edital. para o círso concreto em análise, visa exatamente afastar

a

restrição à competição, na medida que a reunião de empresas que, individualmente, poderiam
fomecer/prestar os serviços, reduziria o número de licitantes e poderia, eventualmente,
proporcionar a formação de conluios/carteis para manipular os preços nas licitações.
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou
entidade contratante ou responsável pela licitação;
f) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa fisica ou jurídica;
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma
licitante:
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a f,rncionar no País;
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 90, seus
incisos e parágrafos, da Lei Federal n' 8.666193 e suas posteriores atualizações;
2.1.1.1. Para averiguação do disposto contido no item "a" acima, a licitante deverá apresentar
no ato do credenciamento consulta impressa do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas - CEIS. emitido via intemet no sítio do portal da transparência do governo Í'ederal
h l
da
para comprovação ou não se a
CEIS
empresa sofre sanção da qual decorra como efeito restrição ao direito de panicipar em licitaçôes
ou de celebrar contratos com a Administração Pública.
2.1.2. Não poderá participar empresa que não explore ramo de atividade compatível com o
objeto desta licitação.
2.1.3. Quando um(a) dos(as) sócio(a)s repÍesentantes ou responsável(eis) técnicos(as) da
licitante participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação. somente
uma delas poderá participar do certame licitatório. Caso não seja feito a escolha pelo sócio
repÍesentante ou responsável técnico ambas serão excluídas do certame.
2.1.4. E vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal de
Crateús, Autarquias, Empresas Públicas ou Fundações, instituidas ou mantidas pelo Poder
Público Municipal de Crateús, participil como licitante, direta ou indiretamente por si. por
interposta pessoa, dos procedimentos desta Licitação;
2.1.5. O licitante considerado descredenciado ou não apto a paíicipff do certame. poderá
assistir ao processo licitatório, não podendo, entretanto, manifestar-se verbalmente durante a

,

sessão.

2.2- DAS CONDIÇÔES DE PARTICIPAC
2.2.1. Conforme Decreto Mruricipal no 910 de 23 de abril de 2020, só poderão adenrrar no Setor
de Licitações / Sala de Sessões, os licitantes que estiverem fazendo o uso de m:iscara. O não uso
por paÍe do Íepresentante não resultani em exclusâo do ceÍame, no entanto o mesmo deverá
apenas entregar os envelopes, preenchendo pÍotocolo apropriado.
2.2.2. Para todos os pÍesentes, será organizado o ambiente da sessão de julgamento com
afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distância entre os presentes.
2.2.3. Importante o uso de álcool, preferencialmente em gel, para higienização.
2.2.4. Y edação de presença, na sessão, de representantes das empresas e de agentes públicos
pertencentes aos grupos de risco.
2.2.5. Necessário observar que não se üata aqui de invasão às competências dos órgãos de
vigilância sanitária, mas tão-somente de recomendações às unidades administrativas e comi
de licitação no sentido de mitigar a propagação da pandemia, garantindo maior seguran
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todos os presentes nas sessões presenciais (inclusive eventuais cidadãos). estimular a
paÍicipação de empresas interessadas no certame. oferecendoJhes um ambiente adequado de
disputa, e salvaguardar os agentes de compras. (Texto retirado do oFÍclo N' 63 47l2020lGABcE/cEARA/CGU).
2-2.6. Será perrnitida a entrada de pessoas para assistirem as sessões públicas desde com
utilização de mríscara de pÍoteção, manteÍ o afastamento pÍevisto no item 2.2.2 e não pertencer
ao grupo de risco.
2.2.7. Cmpimento de outras normas determinadas pelas autoridades sanitiírias de saúde.
2.2.8. Poderão participar da presente licitação pessoas jr.rídicas localizadas em qualquer Unidade
da Federação cadastrada ou não na prefeitura Municipal de crateus, que ú"dà a todas as
condições exigidas neste edital, observados os necessários reqüsitos dê trabilitaçao jurídica.
regularidade fiscal, qualificação técnica e econômico-financeira
2.2.9. Sô poderá apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou representar
qualquer empresa licitante no presente certame, Íepresentante legal habilitado, devendo
apresentar
os seguintes documentos:

II I

Documento oficiat de identidade:

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO

OU PARTICULAR

(acompanhado com os atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição. contrato
social.
requerimento de empresrírio individual. tec.. nos quais estejam
poderes para o
"*p."r.o.
outoÍgante exercer direitos e assumir obrigações em decorrência
de tal investidura). A
procuação deverá indicar outorga de poderes para, na forma da lei. representar a licitante e
praticar os atos a que se destinam, in terpor Íecursos administrativos, apresentar documentos
de
habilitação e proposta de preços, as slnar ata e os demais fins pertinentes ao certame, em nome
da licitante, poderes para, na forma da lei, prati car todos os demais atos pertinentes ao certarne,
em nome da licitante. OBs.. oo serao oce ilas oroc
húblicas ou oarlic
) com
de va
ocrmo
01
oc
oc
da data
ua em$sa
2.2.10. Caso o representante seja sócio da empresa licitante com poderes de representação.
sócio-gerente. diretor do licitante ou titular de firma individual deverão ser apresentados
juntamente com o documento de identidade, documentos que comprovem
tal condição (atos
constitutivos da pessoa jurídica ata de sua eleição etc.), nos quais estej am expressos seus
poderes para exercer direitos e ass umir obrigações em decorrência de tal investidura.

2.3,I. CREDENCIAMENTO: Cada licitante deverá apresentÍu-se com apenas 01 (um)

representante, devidamente m unido de documentação hábil de credenciamento, o qual será
o
único admitido a intervir nas diversas fases do procedimento licitatório, respondendo assim.
para todos os efeitos, pelo lici tante Íepresentado.
2.3.1.1' cada representante, juntamente com o documento hábil de credenciamento. deverá
apresentar ainda:

:(í

)s{

SociaWstatuto Social/Registro de Firma
Individuau certiJicado da condição de Microempreendedor Individial) em vigor,
devidamente registrado na Junta comercial, em se tratanào de sociedade comercial; e. no caso
de sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus
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administradores: em se trarando de MEl. o documento que é disponibilizado por meio d
sítio www.portaldo enlpreendedor.gov.br
2.3.2.3. Apresenlar aDeclaração de pleno coúecimento e de atendimento às exigências quanto
à proposta e à habilitação previstas no Edital, conforme disposto no art. 40. inciso VII da Lei.
10.520t2002.

\-

2.3.3. TRATANDO-SE DE REPRESENT ANTE LEGAL:
2.3.3.1. Documento de idenlidade de fé pública com fotografia:
2.3.3.2. Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social/Estatuto SocioURegistro de Firma
IndividaaU Ceríilicado da Condição de Microe.'mpreendedor Individuat) em vigor.
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e. no caso
de Sociedade por Ações, acompaúado dos documentos Íeferentes às eleições de seus
administradores: em se tratírndo de MEI, o documento que e disponibilizado por meio do
sítio www.portaldo empreended or.qov.br

2.3.3.3. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO

OU PARTICULAR.

(acompanhado com os atos constitutivos da pessoa jurídica. ata de sua eleição. contrato
social.
Íequerimento de empresário individual etc.. nos quais estejam expressos poderes para o
outorgante exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura). A
procuração ainda deverá indicar outorga de poderes para, na forma da lei, representar
a licitante
e pÍaticar os atos a que se destinam, ofertar lances verbais, interpor recursos administrativos,
apresentaÍ documentos de habilitação e proposta de preços, assinar ata e os demais fins
perünen tes ao certame, em nome da licitante, poderes para, na forma da lei formular
ofeías e
,
lances v erbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da
licitante. OBS não serão aceitas orocura cões ínúblicas ou particu res) com n
ode
emissão acima de 0 I (um) ano civil. a contar da data da sua em tssao.
2.3.3.4. Apresentar a Declaraçiio de pleno conhecimento e de atendimento àrs exigências quanto
àpropostaeàhabi litação preüstas no Edital, conforme disposto no art. 4., inciso VII dà Lei.

t0.520/2002;

2'3.4. Na ocasião do credenciamento, as microempresas e empÍesas de pequeno porte poderão
participar desta licitação em condições diferenciadas, na formà prescritá na Lei iomplementar
no 123, de l4 de dezembro de 2006, devendo para isso. DECLÀRAR. para fins legáis,
sob as
penas da lei, que cumprem os requisitos legais para qualificação cómo mic.oe-mpresa
ou
^Emp.esa
empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e
da
de Pequeno Porte, instituído pela Lei complementar n. 123, de 14 de dezámbro de 2006.
em
especial quanto ao seu art. 3', que está apta a usufruir do tratamento favorecido nos seus
artigos
42 a 49 e que não se enquadram nas situações relacionadas no
§4. do artigo 3. da citada Lei
complementar, sob pena de assim não fazer, não poder usufruir dos beneficús concedidos pela
referida lei.
2.3.5. os documentos de credenciamento e de identificação deverão ser apresentados em
separados dos envelopes de habilitação e proposta de preço, para que possam ser analisados
no
início dos trabalhos, antes da abemua desses er velopés.
2.35. Caso o credenciado da pessoa jurídica licitantã seja sócio-gerente, diretoÍ do licitante ou
titular de firma individual, dispondo por si só de pàderes dé representação, deverão ser
apresentados documentos que comprovem tal condição (atos constitutivos dá pessoa jurídic4
ata de sua eleição etc.), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer diieitos
e"assumir
obrigações em decorrência de tal investidura. r-í
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2.3.7. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das mrcroempresas
empresas de pequeno porte que não apÍesentaÍem a declaÍação prevista neste subitem poderão
participar noÍrnalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não
enquadradas neste re gime.
2.3.8. A incorreção ou não apresentação do instrumento de mandato, da comprovação de que
se tÍata o sub ITENS 2.3.2. e2.3.3 implicará no não credenciamento do licitante. Obviamente
ainda sendo aceitos os documentos de habilitação e proposta de preços. Apenas a licitante nào
terá Íepresentante credenciado.
2.3.9. Não poderão participar licitantes com sócios, cooperados, diretores ou representantes
comuns.
2.3.10. Se antes do início da abeÍura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de
sócios, cooperados, diretores ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas
poderá participar do ceÍame.
2.3.11. Se constatada a comunhão de sócios, cooperados, diretores ou repÍesentantes entre
licitantes participantes após a abertura dos envelopes de preço, os respectivos participantes
serão automaticamente desclassificados do ceÍame, independentemente do preço pÍoposto.
2.3. 12. Não nos responsabilizamos por envelopes que chegarem após a licitação; caso mandem
pelo correio, certifiquem-se com o setor de licitação a chegada do mesmo, pelo menos 24h
(vinte e quatro horas) antes da licitação, os envelopes de documentação enviados pelo correio
caso não forem abertos os mesmos serão fragmentados caso a empresa não os Íetire.

DO§ENVELOPES
3.1. A documentação necessária à Proposta de Preços, bem como à Habilitação, deverá ser
apresentada ao Pregoeiro, em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora e local
indicado no preâmbulo deste Edital, na forma dos incisos I e II a seguir: sendo aceita a remessa
via postal para o endereço constante no preâmbulo deste Edital.
3.1.1. Em caso de envio dos envelopes de Proposta e Habilitação pela via postal, o Pregoeiro e
para a abertura
Equipe de Apoio
do certame.
I

-

Envelope contendo os relativos à Proposta de Preço:

PRE,FEITURÀ MUNICTPÀL DE

ENyELOPE N'01

DE

II - Envelope contendo

os Documentos de Habilitação:

PREFEITTIRA MUNICIPAL DE
PRE.GÃO NO (l]TI12822 FG.SRP

DE

t
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3.2. E obrigatória a assinatura de quem de direito da proponente na proposta de preços.
3.3. Os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser apresentados po
preposto da licitante com poderes de representação legal, através de procuração pública. ou
particular. A não apÍesentação não implicará em inabilitação. No entanto, o Íepresentante não
poderá pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus
dirigentes, que deverá apresentar cópia do contrato social e documento de identidade.
3.4. Qualquer pessoa poderá entregaÍ os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços
de mais de uma licitante. Porém, neúuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá
representaÍ mais de uma licitante j unto à Comissão, sob pena de exclusão sumríria das licitantes
representadas.

_ ENVELOPE N" 02.
4.0-DOS DOCUMENTOS DE HÂBILIT
4.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:
4.1.1. Em originais ou publicação em Orgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento comprobatório
deverá ser exibido exclusivamente em original;
4'1.2. Rubricados e numerados sequencialmente, na ordem deste Edital, da primeira à última
página, de modo a refletir seu número exato. A inobservância deste item não tomará o licitante
inabilitado;
4.1.3. Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede. ou seja, se
da matriz. todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial. com exceção dos
documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. caso a Empresa seja vencedora. o
Contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação;
4.1.4. As certidões apresentadas deverão estar dentro do prazo de validade, para aquelas cuja
validade possa expirar. Na hipótese de a certidão não conter expÍessamente o pÍazo de validade,
deverá ser acompanhada de declaração ou regulamentação do óÍgão emissor que dispoúa sobre
a validade dela. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, a certidão será considerada
válida pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão.
4.2- DA PROPOSTA DE PRECO, ENVELOPE N'01.
4.2.1 . o envelope "Proposta de Preço" deverá conteÍ a relação dos serviços, sua discriminaçâo
conforme o edital, contendo seus respectivos preços em algarismos, bem como valor global em
algarismos e por extenso, em uma única via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas,
em papel devidamente identificado com o número de inscrição no cNPJ ou timbre impresso do
licitante e número de telefone, devendo, suas folhas serem rubricadas:
4.2.2. A indicação da razão social da empresa,/nome licitante. o número de inscrição no CNpJ
de seu estabelecimento e endereço completo deverá ser o que efetivamente irá prestar o objeto
da licitação. São facultativas as informações dos dados referentes ao número de banco. agência
e conta conente nesta etapa da licitação, sendo obrigatóri4 posteriormente, para a licitante
vencedora.
4.2.3. Os pÍeços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualq
outro aÍgumento não previsto em lei.
4.2.4. As Propostas de Preços serão consideradas de acordo com os Anexos deste Edital.
expressa em Real (R$), em algarismos e por extenso, computando todos os custos necessários
para o atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos os impostos, encargos
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trabalhistas, previdenciií,rios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos
pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou veúam a incidir direta ou
indiretamente sobre a execução dos serviços, constantes da proposta- abrangendo, assim, todos
os custos com materiais e seniços necessários à execução do objeto em perfeitas condições de
uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.
4.2.5. A validade da Proposta será de 60 (sessenta) dias;
4.2.6. E obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE
PREÇOS.
4.2.7. Oconendo discrepância entÍe os preços unitiirios e totais, prevalecerão os primeiros,
devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias.
4.2.8. O representante do licitante. que será credenciado nos termos do item 2.3 deste edital.
deverá estar apto a formalizar na própria sessão, por escrito, Proposta de Preço que
consubstancie o lance vencedor, se for o caso.
4.2.9. Será desclassificada a Carta Proposta apresentada em desconformidade com estes itens.
4.2.10. Encerrada a fase de lances e/ou negociação, havendo ou não mudança do preço inicial,
depois de declarado aceito o preço proposto, o licitante vencedor deverá encaminhar Carta
Proposta final consolidada, em original, devidamente assinada, com os preços atualizados, no
prazo miiximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação feita em sessão pelo
Pregoeiro para o endereço: Sede da Comissão de Licitação situada a Avenida Edilberto Frota.
I 82 l. Planalto, Crateús
- Ce ou enviar para o seguinte e-mail pmclicit@gmait.com.
4.2.11. A Carta Proposta final consolidada deverá ser apresentada em língua portuguesa! com
a identificação da licitante. sem emendas ou rasuras, datada, devidamente rubricada em todas
as folhas e assinada pelo representante legal da empresa, contendo os seguintes dados:
a) Dados bancários da licitante: Banco, Agência e Conta-Corrente.
Obrigatório somenre para a licitante vencedora da licitação.
Neste caso, os dados banciários poderão ser apresentados após o julgamento da licitação;
b) Nome do proponente, endereço, telefone, identificação (nome, pessoa fisica ou jurídica), a
posição do carimbo (substituível pelo papel timbrado) com o no do CNpJ ou CpF;
c) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura do Contrato, constando o nome, CpF.
RG, nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, endereço completo, incluindo Cidade
e UF, cargo e função na empresa, bem como cópia do documento que dá poderes para assinar
contratos em nome da empresa. Obrigatório para a licitante vencedora da licitação. Neste caso,
os dados poderão ser apresentados após o j ulgamento da licitação.
4.2.12. A CarÍaProposta final consolidada deverá conter todos os requisitos tratados no subitem
4.2.1I, inclusive e tratar os preços unitários e totais, de cada item ao novo valor proposto.
atualizado sem consonância como preço obtido após a fase de lance/negociação.
4.2.13. Sob pena de desclassificação do licitante. a proposta comercial deverá estar assinada
pelo representante legal da empresa ou pelo procurador.
4.2.14. Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope "01" não sendo
admitido o recebimento pelo Pregoeiro, de qualquer outro documento, nem permitido à licitante
fazer qualquer adendo aos prestados ao Pregoeiro.
5.0- OS DOCUMENTOS DE

5.I. HABILITAÇAO

EM:

DICA:

5.1.1. Cópia de Cédula de Identidade e CPF do Sócio (s) da empresa;
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5.1.2. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa ffsica, no registro público de
empÍesa mercantil da Junta Comercial; devendo, no cÍlso da licitante ser a sucursal, filial ou
agênci4 apÍesentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem
sede a matriz.

5.I.3. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRÂTO SOCIAL
CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro público de empÍesa mercantil

da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradoresl devendo. no caso da
licitante ser a sucursal, filial ou agência, apÍesentar o registro da Junta onde opera com
averbação no registro da Junta onde tem sede a maÍiz.
5.1.4. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTM, no caso de sociedades simples - exceto
cooperativÍ§ - no Cartório de registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria
em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro
no Cartório de registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com aveÍbação no Cartório
onde tem sede a matriz.
5.1.5. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO. em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira

em firncionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA

FLTNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
s.1.6. CERTIFICADO DA CONDrÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDMDUAL
(CCMEI), tipo empresarial que se equipara ao empresário individual, conforme Lei
Complementar n' 128/2008, devidamente disponibilizada integralmente em ambiente virtual.
por meio do sítio www.portaldoemoreendedor.gov.br;
OBS: Os documentos listados acima deverão estaÍ acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
5.1.7. Licenciamento Ambiental emitido pela Secretaria do Meio Ambiente ou orgao municipal
competente da sede da licitante, compatível com o objeto da licitação, referente ao exercício
vigente.
5.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
5.2.1. Prova de inscrigão no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
5.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
5.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante.
a) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da
Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributiirios Federais e à Dívida Ativa
da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta
RFB/PGFN n' 1.751, de 2 de outubro de2014;
b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal.
5.2.4. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
através de Certificado de Regularidade de Situação - CRS;

Tl_

PRETEIÍURÁ

()E
(:

Farsndo

MUNICIPIO

Iair Por Yocâ

VERDti

€
5.2.5. Prova de situação regulâr perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme Lei 12.44012011.

5.2.6. Certidão de Débitos com base na Portaria MTE
Ministério do Trabalho e Emprego.

n'

1.42112014, através do sítio do

5.3- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
5.3.1. Comprovação de aptidão paÍa desempenho de atividade pertinente e compativel em
características com o objeto da licitação, através de atestado fomecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, emitido em papel timbrado do órgão emissor. de modo a comprovaÍ
que a licitante está executando ou já executou os serviços do objeto deste edital. bem como
prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. O atestado
deverá ser datado e assinado poÍ pessoa Íisica identificada pelo nome e cargo exercido na
entidade, estando às informações sujeitas à conferência pelo Pregoeiro ou quem este indicar.
Os atestados deverão estar necessariamente em nome da licitante.
5.3.2. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para
comprovação ao que dispõe o item 5.3.1, instrumento de termo contÍatual ou nota fiscal
respectiva ao qual o atestâdo faz vinculação.
5.4. QUALIFICAÇÁO ECONÔMICO-FINANCEIRÂ:
5.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (DRE) do último exercício fiscal, já
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da
licitante. acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos
devidamente registrados na Junta Comercial - constando ainda, no balanço. o número do Livro
Dirlrio e das folhas nos quais se acha transcrito! que comprovem a boa situação financeira da
empresa, com vistas aos compromissos que terá de assumir caso lhe seja adjudicado o objeto
licitado, devidamente assinado pelo contador responsável, sendo vedada sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
5.4.1.1. Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis assim apresentados:
a) sociedades empresariais em geral: Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (DRE)
do último exercício fiscal registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio
da Licitante, acompanhados de cópia do termo de abertuÍa e de encerramento do Livro Di:íLrio
do qual foi extraído.
b) sociedades empresárias, e§pecificâmente no caso de sociedades anônimas regidas pela
Lei n". 6.404t16: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante; ou publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado. ou do Distrito FedeÍal
conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou. ainda. em jomal de grande
circulação editado na localidade em que está a sede da companhia;
c) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas jurídicas do local de sua sede:
simples adote um dos tipos de sociedade empresáÍia, deverá sujei
ara as sociedades emPresárias.
onstituídas a menos de um ano: deverão apresentar demonstrativo do
de Abertura, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial do domicílio da
LiciÍante, acompaúado do termo de abertura do Liwo Diririo - este termo devidamente
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registrado na Junta Comercial assinado pelo sócio-gerente ou diretor e pelo contador ou ou
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
5.4.2. Entende-se que a expÍessáo "na lorma da leÍ' constante no item 5.4.1. no mínimo:
balanço patrimonial e DRE, registro na Junta Comercial ou órgão competente, termos de
abeíura e encerrarnento).
5.4.3. As cópias deverão ser originiírias do Livro Dirírio devidamente formalizado e registrado.
5.4.4. A empresa optante pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED poderá
apresentáJo na 'forma da lei".
5.4.5. Entende-se que a expressão "na forma da lei' consÍaÍfie no item 5.4.4. engloba' no
mínimo:
a) Balanço Patrimonial;
b) DRE - Demonstração do Resultado do Exercício;
c) Termos de abertura e de encerramento do Livro Diiírio;
d) Recibo de entrega de escrituração contábil digiÍal (Para efeito o que determina o Árt. 2" do
Decreto No 9.555, de 6 de novembro de 2018);
OBS: A autenticação de livros conuíbeis das pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do
Comércio, poderá ser feita pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, instituído peto
Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007 , por meio da apresentação de escrituração contábil
digital, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda. (Art. l' do Decreto No 9.555, de 6 de novembro de 2018).
5.4.6. As cópias deverão ser originárias do Liwo Diário constante do SPED.
5.4.7. A Escrituração Digital deverá estar de acordo com as Instruções Normativas (RFB n'
1420/2013 e RFB n' 1 594) que tratam do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Para
maiores informações, verificar o site www.receita.gov.br. no link SPED. Ficando a exigência
de apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, a ser apresentado no prazo
que determina o art. 5' das Instruçôes Normativas da RFB, bem como o que determina a
J
ncia no Acórdão TCU n" 2.66912013 de relatoria do Ministro Valmir Cam Io
OBS: Os prazos pam apÍesentação dos Balanços Patrimoniais para as empresas optantes pelo
Normativa n' 2.023 de 28 de abril de 2021 .
sistema SPED são ueles def,rnidos na
5.4.8. Se necessária a ainlização do balanço, deverá ser apresentado, juntamente com os
documentos em apreço, o memorial de cálculo conespondente.
5.4.9. Com base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira da
empresa, em conformidade com o art. 19, Inciso XXIV da lnstrução Normativa n" 0612013'
MPOG, as empresas deverão apresentar o cálculo dos índices financeiros, sendo qualificadas
apenas as que forem consideradas solventes. Para isso serão utilizadas as seguintes definições
e formulações: a boa situação financeira, será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral
(LG), maior que um (>1), Solvência Geral (SG), maior que um (>1) e Liquidez Corrente (LC)'
maior que um (> I ), cumulativamente, resultantes da aplicação das fórmulas:

LG : Ativo Circulante + Re alizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG:

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível
LC

:

Ativo Circu

a

Longo Prazo
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Passivo Circulante
5.4.9.1. As empresÍrs, que apÍesentaÍem resultado inferior ou igual a I (um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez CorÍente (LC), deverão
comprovar patrimônio líquido de l0o/o (dez por cento) do Valor Estimado da contratação.
Devendo a comprovação ser feita relativamente à data de apresentação da proposta.
5.4.9.2. JUSTIFICATTVA DA EXIGENCIA DOS INDICES CONTÁVEIS:
a) Realizada pesquisa na legislação específica e em órgãos que promovem procedimentos
licitatórios, constatou-se a utilização dos índices contábeis acima, conclusivamente. os mais
adotados no segmenlo de licitaçõesl
b) Portanto. o atendimento aos índices estabelecidos no Edital. demonstrará uma situaçâo
EQUILIBRADA da licitante. Caso contriíLrio, o desatendimento dos índices, revelará uma
situação DEFICITÁRIA da empresa. colocando em risco a execução do contrato.
c) Ante o exposto, a eügência do Edital nada mais fez que üaduzir em critérios objetivos o
disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, uma vez que a conüatação de empresas em
situação EQUILIBRADA e o mínimo que a Prefeitura Municipal de Crateús deve cercar-se
para assegur.rÍ o htegral cumprimento do contrato. Ademais, os índices escolhidos foram
democráticos, na medida em que estabelecem um "minimo" de segurança na contrataÇão.

5.4.10. Apresentar CERTIDÃO NEGATM DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO
JUDICIAL expedida pelo distribúdor da sede da pessoajurídica, dentro do prazo de validade;
5.4.1 1. O MICROEMPREENDEDOR INDMDUAL
- MEI que no ano calendil.rio anterior
não tenha auferido receita bruta de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), estri dispensado
do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social na forma do item
anterior, conforme aÍÍ. 1.179 § 2'do Código Civil e arr. l8-A §1. da Lei Complementar no
123/2006, entretanto deverá apresentar a DASNSIMEI (Declaração Anual do Simples Nacional
- Microempreendedor Individual), para comprovar tal condição.
s.s. ouTRAs EXrGÊNCTAS PARA HABILTTAÇÃO:
5.5.1. Declaração de que:

a) Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei no 9.854, de 27110/1999,

publicada no DOU de 2811011999, e ao inciso »Oflll, do artigo 70, da Constituição Federal,
não emprega menores de l8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nem
emprega menoÍes de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos;
b) Declaração de conhecimento de todos os parâmetros e elementos da descriminação do
serviço a ser ofertado e que suÍl proposta atende integralmente aos requisitos constantes no
edital;
c) Declaração expressa de integral concordância com os termos do edital e seus anexosi
d) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, (art.32, §2..
da Lei n.'8.666/93);
5.5.2. Se o licitante for a MATRIZ, todos os documentos deverâo estar em nome da matriz. se
for a FILIAL, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natuÍeza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
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5.5.3. Caso o licitante pretenda que uma de suas filiais/matriz que não o participante desta
licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os
estabelecimentos.

5.6. OBSERVAÇÕES - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME) E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e os microempreendedores individuais
(MEI);
5.6.1. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar no 123106. as MEI. ME e EPP, deverào
apresentar toda a documentação exigida no Edital. mesmo que esta apresente alguma restrição

com relação à regularidade fiscal e trabalhista:
a) Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado as
MEI, ME e EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogár'el por igual
período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo Pregoeiro, nos termos do § 1', aÍ. 43,
do mesmo dispositivo na Lei Complementar no. 12312006, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativÍls ou positivas com efeito de certidão negativa.
b) A não regularização da documentaçâo no prazo previsto acima implicará na decadência do
direito à contÍatação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 8l da Lei 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes Íemanescentes, na ordem de classificação.
paÍa contratação, ou revogaÍ a licitação.
6.O- DOS PROCEDIMENTOS LICI TATÓRIOS
6.1 . O Pregão será realizado na forma presencial.

6.2. O Pregoeiro. poderá estabelecer prazo de tolerância de até l5 (quinze) minutos para a
abertura dos trabalhos;
6.3. O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas
.tupu. io-ent. para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecerá ao criterio do MENOR
PRB,çO POR LOTE.
6.3.1. A etapa de classificação de preços compreenderá a ordenação das propostas de todos os
Iicitantes, ailassificação inicial das propostas passíveis de ofertas de lances verbais' a oferta de
lances verbais dos licitantes proclamados para tal a classifrcação frnal das propostas e exame
da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor;
6.3.2. A etapa de habilitaçao, declaração do licitante vencedor e adjudicação compreenderá a
verificação e análise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitaçào"
do licitante classificado em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências
constantes do presente edital, bem como a declaração do licitante considerado vencedor do
ceÍame e a adjudicação, sendo esta última feita caso não ocorra interposição de recurso.
6.4. Após a enirega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.5. Dà reunião para recebimento, abeÍura e classiÍicação das propostas e habilitação. será
lavrada ata circunstanciada. que mencionará todos os licitantes. as propostas apresentadas. as
obsenações e impugnações feitas pelas licitantes e demais ocorrências que interessarem ao
julgamento da licitação, devendo ser assinadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e por todos
ôs iepresentantes pÍesentes dos licitantes ou por representantes enÚe eles escolhidos, sendo o
número minimo de dois licitante.,
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6.6.A reunião mencionada no item anterior poderá ser gravada, pelo Pregoeiro e Equi
Apoio, por qualquer meio de reprodução mecânica ou eletrônica. como a fotográfi
cinematográfica, fonográfica ou de outra espécie. O Pregoeiro comunicará aos licitantes qual o
meio de gravação estará utilizando e os registros decorrentes desta poderão ser utilizados para
comprovação de atos e fatos nele contidos, sendo que será arquivada por um período de 60
(sessenta) dias após a data da reunião.

licitante vencedor será convocado a apÍesentaÍ a pÍoposta de preço definitiva,
devidamente aj ustada, e a firmar o instrumento contratual, nos moldes da minuta de contrato

6.7.

O

constante em anexo a este edital.

A

licitante vencedora será convocada a apresentar a proposta de preço definitiva,
devidamente ajustada. no pÍazo máximo de até 48 (quaÍenta e oito) horas após encerrada a
sessão, sob pena de ser chamada a remanescente na fase de lances, caso a vencedora nâo

6.8.

apresente no prÍtzo estipulado.
6.9. Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste Edital.

6.10. O Município de Crateús - Ce, se reservará ao direito de efetuar diligências visando
confirmar as infonnações apresentadas pelo licitante sobre as características dos serviços
ofertados. Caso sejam encontradas discrepâncias entre informações contidas em documentação
impressa e na pÍoposta específic4 prevalecerão as da proposta. Se consideradas inexequiveis'
este fato implicará na desclassificação da proposta da licitante.

DE
7.0. DA FASE DE CLASSIFIC
7.1. Serão abertos os envelopes "Proposta de Preço" de todas as licitantes e o Pregoeiro
informará às participantes presentes quais licitantes apresentaraÍn pÍopostas de preço para a
execução dos serviços do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
7.2. O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem decrescente. de todas
as licitantes, classificando a licitante com proposta de menor preço por lote e aquelas que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10.0% (dez por cento)
relativamente à de menor preço, para que seus(suas) representantes participem dos lances
verbais.
7.2.1. Quando não forem verificadas no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condiçôes
definidas no item 7.2, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o mríximo de 03 (três),
para que seus(suas) representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejÍrm os preços
olerecidos nas propostas escritas.
7.3. Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentação de lances verbais, que deverâo ser
formulados de forma sucessiv4 em valores distintos e com preços decrescentes.
7.3.1. O Pregoeiro convidará individualmente os(as) representantes das licitantes, de forma
sequencial, a apÍesentaÍ lances verbais, a paÍir da proposta classificada de menor preço e os
demais, em ordem decrescente de preço.
7.3.2. So serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que teúa sido
anteÍiormente registrado, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.3.3. Caso não mais se realizem lances verbais, será declarada encenada a etapa competitiva e
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.
7.3.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado(a) pelo Pregoeiro, implicará
exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última
proposta registrada para classificução, ,o final da etapa competitiva. í...1
,
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7.3.5. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro verificará a existência de ME,
EPP e Cooperativ4 para os efeitos do contido na Lei Complementar 123/2006, procedendo
como previsto no item 8.
7.4. Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificação final das propostas. o
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor.
7.4.1. Será verificada a conformidade entÍe o menor preço propostao a cada item e os valores
estimados para a contratação.
7.5. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do
Pregão, observado, primeiramente, o disposto no item 7.5.1.
7.5.1. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. o Pregoeiro aplicará os critérios para
desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. da seguinte forma:
7.5.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ott até 5%o (cinco por cento) superior
ao melhor preço.
7.5.1.2. Para efeito do disposto no 7.5.1.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
forma:
I - A microempresa ou empresa de pequeno poÍe mais bem classificada poderá apresentaÍ
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do ceÍame, no prazo de cinco minutos.
sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado:
II - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese do item 7.5.1.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercicio do mesmo
direito, tambem todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena de preclusão;
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontÍem nos intervalos estabelecidos no item 7.5.1.1. inciso I deste
Edital. será realizado sorteio para definir aquele que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.5.1.3. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.5.1.2 deste Edital. o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do ceÍame.
7.5.1.4. O disposto no item 7.5.1.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.5.1.5. Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não
atinja o valor de referência definido pela administração pública.
7.6. Nas situações em que não se realizem lances verbais, ou depois de declarado o
encerramento da etapa competitiva, ou se a oferta não for aceitável ou no exame de oferta
subsequente, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente paÍa que seja obtido
preço melhor para a AdministÍação.
7.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidades constantes deste edital.
7.8. As licitantes que deixarem de apÍesentaÍ quaisquer dos documentos exigidos no Envelope
n.0 0l (Proposta de Preço), ou os apresentÍlrem em desacordo com o estabelecido neste edital.
ou com irregularidades, bem como os que apresentaÍem preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis, serão consideradas desclassificadas, não se admitindo complementaçâo posterior.
7.8.1. Considerar-se-ão preços manifestamente inexequíveis aqueles que tbrem simból
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de meÍcado, acrescidos dos respec
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7.9. Em caso de divergência entÍe informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações
contidas nos documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porém não exigidos'
prevalecerão as primeiras.

E DOJULGAIIIENTO:
8.1 . Efetuados os procedimentos previstos no item 7 deste edital, e sendo aceitável a proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos
''Documentos de Habilitação" desta licitante.
8.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope
no 02 (Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
edital. ou com irregularidades. serão consideradas inabilitados, não se admitindo
complementação posterior, salvo disposto no item 8.2.1 .
8.2.1 Na forma do que dispõe o aí.42 da Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, a
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
8.2.l.l Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasião de paíicipação neste
procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restriçâo.
8.2.1.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis (Lei n" 123/2006 e suas alterações), contados a
partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame' para
DA FASE DE HABILIT

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
8.2.1.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior. implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 8l da Lei n'
8.666193, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes. na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
8.2.1 .4 Será inabilitado o licitante que não atender as exigências deste edital referentes à fase
de habilitação, bem como apÍesentar os documentos defeituosos em seu conteúdo e Íbrma, e
ainda- a ME ou EPP que não apresentÍu a regularização da documentação de Regularidade
Fiscal e trabalhista no prazo definido no item "8.2.1.2" acima.
8.3. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo Pregoeiro, caso não haja intenção
de interposição de recurso.

8.4. Se a oferta não for aceiúvel ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias. o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, permitida renegociação - item 7.6 do edital,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação da habilitação da licitante. na ordem
de classificaçâo, e assim sucessivarnente, até uma pÍoposta que atenda integralmente ao edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do ceíame.
8.5. A licitante declarada vencedora do certame deverá apÍesentaÍ, na própria sessão, Proposta
de Preço formal que ratifique o último lance ofertado, se for o caso. É facultado ao Pregoeiro
prorrogar o pÍzrzo. motivadamente, por 4 8 (quarenta e oito) horas, contados da notific ao
realizada na audiência pública do Pregão;
8.6. Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as lici tantes
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credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a
da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a
assinada" ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos(as) representante(s)
credenciados(as) das licitantes presentes à sessão ou por representantes entre eles escolhidos,
sendo o número mínimo de dois licitantes.
8.7. Ao frnal da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e o preço final seja
igual ou inferior ao previsto para a execução dos serviços do objeto deste edital. será feita. pelo
Pregoeiro, a adjudicação à licitante declarada vencedora do certame e encerrada a reunião.
Posteriormente, o processo, devidamente instruído, será encamiúado para a autoridade
competente para homologação e subsequente contÍatação.
8.8. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas
vencedoras serão retirados pelos(as) representantes das licitantes na própria sessão. Os
remanescentes permanecerão em poder do Pregoeiro. devidamente lacrados. durante 20 (vinte)
dias corridos à disposição das licitantes. Findo este prazo. sem que sejam retirados, serão
destruídos.

E DO PEDIDO DE ESCLARECIMET-TO
9.1 . Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
9.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pmclicit@gmail.com'
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço da sede do setor de licitaçôes situado a
Avenida Edilberto Frotq 1821, Planalto, Crateús - Ce.
9.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 0l (um) dia útil contado da data de
recebimento da impugnação.
9.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realizaçdo do certame.
9.5. Os pedidos de esclarecimentos tefeÍentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data designada para abenura da sessão pública,
por meio eletrônico via intemet ou no endereço indicado no Edital.
9.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 0l (um) dia útil.
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
9.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os príLzos previstos no
certame.

9.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
9.8. A resposta do Município de Crateús, será disponibilizada a todos os inteÍessados mediante
afixação de cópia da íntegra do ato proferido pela administração no flanelógrafo da Comissão
de Pregões da Prefeitura de Crateús, e constituirá aditamento a estas Instruções.
9.9. O aditamento prevalecerá sempÍe em relação ao que for aditado.
9.10. A colhida a petição de objeção contra o ato convocatório que importe em modificação dos
termos do edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
9. 10. I . Qualquer modificação neste edital será dil'ulgada pela mesma forma que se deu ao texto
original, exceto quando, inquestionavelmente. a alteração não afetar a formulação das
propostas.
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10- RECUR§O ADMINISTRATIVO:
10. I . Ao final da sessão, depois de declaÍado o licitante vencedor do cename. qualquer lici tante
poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, com registro em
ata da síntese das suas razões, podendojuntaÍ memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando
os demais licitantes desde logo intimadas para apresentÍu contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendoJhes assegurada vista
imediata dos autos.
10.2. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recoÍreÍ, ao final da sessào
do Pregão, importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação
pelo Pregoeiro ao licitante vencedor.
10.4. A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em ata,
facultado ao Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
10.5. O acolhimento de recurso impoÍará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.6. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados
no Setor de Licitação deste município.
I 0.7. Decididos os recuÍsos e constatada a regularidade dos atos procedimentais. o Ordenador
de Despesas homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao(s) licitante(s)
declarado(s) vencedor(es) do certame, determinando a contratação da adjudicatrlria.
10.8. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

DO RECURSO ADMINISTRATIVO:
10.9- DA
10.9.1. O pedido devení ser apresentado em duas vias pelo repÍesentante legal da empresa no
setor de licitação no prÍvo estipulado no item 10.1 , com dados de contato da recorrente no qual
a Comissão enviará resposta ao pedido.
10.9.2. Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina
datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, que pre encham os segurntes
reouisitos:
a) O endereçamento ao Pregoeiro da Prefeitura de Crateús;
b) A identificação precisa e completa do autor e seu Íepresentante legal (acompaúado dos
documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão,
domicílio, número do documento de identificação, devidamente datada, assinada dentro do
prazo editalício;
c) O fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra
razoados;
d) O pedido, com sua.s especiÍicações.

os
O DA ÂTÀ DE REGISTRO DE P
I l.l- As obrigações decorrentes da pÍesente licitação serão formalizadas mediante lavratura da
Íespectiva Ata de Registro de Preços, subscrita pelo Município, através da Secretaria Gestora,
representada pelo Secretiírio Ordenador de Despesa, e o (s) licitante (s) vencedor (es), que
observará os termos da Lei n.' 8.666193, da Lei n.' 10.520102, deste edital e demais normas
I1. DAFORMALI

pertinentes.

l1.l.l-IntegraopresenteinstrumentoomodelodaAtadeRegistrodePreçosasercelebrad
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11.1.2- Os licitantes além das obrigaçôes resultantes da obsenância da Legislação aplicár'el
deverão obedecer às disposições elencadas na Ata de Registro de Preços anexa a este edital.
11.2- Homologada a licitação pela autoridade competente, o Municipio de Crateús convocará
o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso
para futura contratação entre as partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra
este Edital.
11.2.1- O Licitante Vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da
convocação, para subscrever a Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso
e desde que ocona justo motivo aceito pelo Município de Crateús.
11.2.2- A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não fbrmalizar a
Ata de RegistÍo de Preços, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das
penalidades previstas neste Edital.
11.2.3- Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido é
facultado à administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem
de classificação final das Cartas Propostas, para negociar com os mesmos, com vistas à
obtenção de melhores preços, preservado o interesse público e respeitados os valores estimados
para a contratação previstos na planilha de custos anexa ao Projeto Básico.
I1.2.4- Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizados de acordo
como o estabelecido na Minuta do Termo de Contrato e ainda com o recebimento da
Autoriz^ção dos Serviços e da Nota de Empreúo pela detentora.
11.2.4.1- A Nota de Empenho será encaminhada ao lo classificado para cada lote da Ata de
Registro de Preços, quando da necessidade da execução dos serviços.
ll-2.4-2- A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços e
Termo de Contrato.
11.3- Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato da Ata de Registro de
Preços nos quadros de aviso dos órgãos públicos municipais, na forma prevista na Lei Orgânica
Mrmicipal. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos.
I I .4- A Ata de Registro de Preços só poderá ser alterada em conformidade com o disposto nos
artigos, 57, 58 e 65 da Lei n." 8.666/93.
1 I .5- A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua
assinatura e vigera pelo prazo de l2 (doze) meses.
1 1.6- A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar qualquer contratação. nem
ao menos nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para os serviços
do (s) objetos (s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a
preferência da execução dos serviços, em igualdade de condições.
11.7- O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro, quando o Municipio optar pela contratação do objeto cujo preço está
registrado, por outro meio legaknente permitido, que não a Ata de Registro de Preços. e o preço
cotado neste, for igual ou superior ao registradoI1.8- O preço registÍado e os respectivos fomecedores serão dilulgados no quadro de avisos da
Comissão de Licitação da Prefeinra de Crateús e ficarão à disposição durante a vigência da A
de Registro de Preços.
I 1.9- O Município monitoraraír pelo menos trimestralmente, os preços dos serviços, avaliará
meÍcado constaÍrtemente e poderá rever os preços Íegistrados a qualquer tempo, em decorrência
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da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos
regi strado s.

11.10- O Município convocaní o fomecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo
preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de
mercado.
I l.l l- Antes de receber o pedido de execução dos serviços e caso seja frustrada a negociação.
o fomecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante
requerimento firndamento e apresentação de comprovantes, que não pode cumprir as obrigações
assumidas, devido ao preço de mercado tomar-se superior ao preço registrado, por fato
supen'eniente.
11.12- Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da Carta Proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro equação econômico-fi nanceira.
11.13- Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que forem
iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo Município para determinado item.
11.14- Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Municipio poderá
convocar os demais fornecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Preços.
nas mesmas condições do l'colocado ou revogaÍ a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
12.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contÍatual, caberá

12. DO

a

Secretaria da Educação, competindo-lhe:

prestadores de serviços, dos preços, dos quantitativos e das
especificações dos serviços registrados;
b) notificar o fomecedor registrado via e-mail ou telefone, para retirada da nota de empeúo;
c) observar, durante a vigência da presente ata que sejam mantidas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas,
inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados,
para fins de adequação à novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) consultar o fomecedor registrado quanto ao interesse em prestar os serviços a outÍo óÍgão da
Administração Pública que exteme a intenção de utilizar a presente Ata;
Í) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da
licitação e na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes
possíveis alterações ocorridas.

a) efetuar controle dos

13.0- DÂ CONTRATACÂO
13. l. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas poÍ termo de contrato
especifico, celebrado entre o Municipio, representado pelo Secreüírio Ordenador de Despesa
(doravante denominado Contratante), e o licitante vencedor (doravante denominado(a)
contratado(a)), que observará os termos da Lei n.' 8.666193, deste edital e demais normas
pertinentes, cuja minuta foi submetida a exame prévio da assessoria jurídica do Município.
13.2. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da devida
convocação, para celebrar o referido Contrato, nos moldes da minuta de contrato constante em
anexo a este edital. Em caso de recusa injustificada, ser-lhe-á aplicado o disposto no ite
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previstos deste instrumento convocatório.
13.3. Se o licitante vencedor não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido e facul
ao Secretí,rio (a) convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final
das propostas, para fazê-lo em igual prazo e nÍrs mesmÍrs condições propostas pela primeira
classificada, inclusive quanto aos pÍeços (descontos), ou revogar a licitação.
13.4. Incumbirá à Contratante providenciar, à sua conta, a publicação do extrato do Contrato na
imprensa oficial do município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocoÍeÍ no pÍazo de 20 (vinte) dias daquela data. O mesmo procedimento se adotaní com Íelação
aos possiveis termos aditivos.
13.5. O licitante adjudicatririo se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato. em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação.
13.6. O Termo de Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65
da Lei n.' 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores.
I.I.O- DOS PRAZOS
14. L A Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de l2 (doze) meses. contado a paÍir
da data ü sua assinatura. No caso de ocorrer a execução total dos serviços antes do final da
vigência, fica a referida ata automaticamente expirada.
l4-2. O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência a partir de sua assinatura, tendo
validade até 3l de dezembro do ano vigente.

DAS PARTES
I5.O- DAS OBRIG
'l
5.1. As obrigações previstas na Minuta do Contrato - Anexo IV deste edital:

I6.0. DA RESCISÂO DO CONTRATO
16.1 .

As cláusulas de rescisões estão previstas na Minuta do Contrato

-

Anexo IV deste edital:

17.0- DAS]CONDIÇÓES DE PAGAMENTO
I 7.1 . O pagamento dos serviços prestados será efetuado, a cada etapa. em ate I 0 (dez) dias úteis
contados da data do recebimento da Nota Fiscal, diretamente pela Secretaria Contratante.
através de crédito na Conta Banciária do fomecedor.
17.2. A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período. de acordo com o
quantitativo efetivamente realizado.
17.3. Por ocasião dos serviços executados o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas)
vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da
Prefeitura Municipal de Crateús, com endereço à Av. Cel Zezé, 1141, Centro. Crateús - CE.
inscrito no CNPJMF sob o no 07.982.03610001-67, acompanhado da seguinte documentação:
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas
atualizadas, observadas as condições da pÍoposta;

I8.0. DAS PENÁLIDADES
I 8.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a pÍoposta
falhar ou fraudar na execução do Contrato. comportaÍ-se de modo inidôneo, fizer declaraçâo
falsa ou cometeÍ fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração. pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas
edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.
18.2- A Contratada ficará, aind4 sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total
ou parcial do contrato, eno de execução, execução imperfeita. mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas. garantida a prévia
defesa:
I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do aÍ. 87, da Lei n.'8.666193. poderá ser aplicada
nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) outras oconências que possam acarretar transtomos ao desenvolvimento dos serviços da
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora
de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser
preenchido de acordo com instnrções fomecidas pela ContÍatante):
a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso na
pÍestação dos serviços ou indisponibilidade dele, limitada a 10o% do mesmo valor;
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer
cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em
dobro na reincidência:
c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir
qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa. caso a correção não se efetivar nos 05
(cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contrataÍ com o
Município de Crateús, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratü com a Administração Pública'
enquamo perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior.
18.3- No processo de aplicação de penalidades e assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, ll
e III do item 18.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo
item.
18.4 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05
(cinco) dias a contaÍ da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago. ou
depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizerjus. Em
caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo
de execução fiscal, com os encaÍgos correspondentes.
18.5- As sanções previstas nos incisos III e IV do item 18.2 supra, poderão ser aplicadas às
empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação:
a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
b) demonstrarem não possuir idoneidade para contÍatar com a Administração Pública. em
virtude de atos ilicitos praticados;
c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos. 'i)

x-

PREf EIIURA

Fazondo

DE

Ialt PoÍ

MUNICIPIO

Você

VERDE

18.6- As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 18.2 supra poderão ser apli
juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
18.7- A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmaÍ o Contmto dentro
do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada. estará sujeita
à multa de 5,0o/o (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais
penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.
18.8 - As sanções previstas no item 18.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesaÍ
de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo
com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

I9.0. DA DOT

oo

AM

19.1 . O Sistema de Registro de Preços independe de previsão orçamentiíria. Isso porque não há

obrigatoriedade da contratação, portanto não há necessidade de se demonstrar a existência de
recurso.
19.2. Com base no art. 7", § 2'do Decreto Federal n" 7.892 de 2f de janeiro de 2013, que
Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei no 8.666,de2l dejunho
de 1993, preceitua: "Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação
orçamentári4 que somente será exigida pan a formalização do contrato ou outro instrumento

hábil".
19.3. As despesas do exercício subsequente correrão à conta da dotação consignada para esta
atividade. ficando adstritas ao respectivo crédito orçamentário.
20.0. DISPOSI
GERAIS
20.1. A Prefeitura Municipal de Crateús poderá revogar o presente edital e/ou a licitação. por
interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por pÍovocação sempre em
despacho fundamentado, sem que caiba às licitantes quaisquer indenizações ou reclamações.
20.2. Os casos omissos e dúvidas com relação à presente licitação, como também a este edital,
serão resolvidos pelo Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio.
20.3. A Homologação do presente procedimento será de competência do(s) Secretário(s)
Gestor(es).
20.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início de contagem
e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal no Município, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário.
20.5. Para dirimir. na esferajudicial, as questôes oriundas do presente edital será competente o
Foro da Comarca de Crateús.
20.6. Cópias do edital e anexos serão fomecidas, nos horários de 08:00 às 12:00 horas. no
endereço: Avenida Edilberto Frota. 1821, Planalto, Crateús - Ce, Bem como no site do TCE no
sitio: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes e no site da Prefeitura Municipal de Crateús:
https://www.crateus.ce.gov.br/, ficando os autos do presente processo administrativo de Pregào
à disposição para vistas e conferência dos interessados.
20.7. Todas as norrnÍrs inerentes às contratações do objeto deste Certame, discriminadas nos
Anexos Termo de Referência e minuta do contÍato deste Instrumento Convocatório deverão
ser minuciosamente observadas pelos licitantes quando da elaboragão de suas propostas.
20.8. No interesse da Administração Municipal e sem
ba às licitantes qualquer tipo de
indenização, fica assegurado a autoridade competente:

MUNr(ÍHo
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a) Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte. da presente licitação,
ciência aos interessados na forma da legislação vigente.
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, disto dando
ciência aos interessados mediante publicação na forma da legislação vigente.
20.10. Os interessados, ao participarem do pregão, expressírm, automaticamente, sua total
concordância aos termos deste Edital, não podendo alegar, posteriormente. desinformação sua
ou de representante.

Crate

-

Ce, 7 de janeiro de 2022

o Gomes Oliveira
do Município de C
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ANEXO I AS AUTORIZAÇÔES . TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO

I _ OBJETO:
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO
FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÔES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÀO DE
SERVIÇOS DE CONFECÇÀO Og MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS
DEMANDAS DAS DIVERSAS SECR-ETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS _ CE.
1.1

-

2- I]NIDADES ADMINISTRATIVAS
2.1 . Secretaria Municipal da Saúde;
2.2. Secretaria Municipal da Educação;
2.3. Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
2.4. Secretaria Municipal da Comunicação Social e Relações Públicas;
2.5. Secretaria Municipal da Assistencia Social;
2.6. Secretaria Municipal da Infraestrutura;
2.7. Secretaria Municipal da Cultura;
2.8. Secretaria Municipal do Planejamento e Gestão das Finanças;
3

- MODALIDADE

DA LICTTAÇÁO

3.1. Pregão Presencial

FUNDAMENTO LEGAL:
4.1 . A contratação dos Serviços tem amparo legal disposto na Lei Federal N' 8.666/93 - Lei das
Licitações Públicas, c/c os termos da Lei Federal n" 10.520, de 17107/2002, Lei complementar
n" 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 7 de Agosto de 2014, Decreto
4-

Federal no 7.892, de 23 de janeiro de 2013 alterado pelo Decreto no 9.488, de 30 de agosto de
2018.

_ JUSTIFICATIVAS
5.1. DA CONTRATAÇÃO
5

Faz-se necessário a contratação do objeto em tela, tendo em vista que tal material é
essencial à continuidade e manutenção dos serviços realizados a todos os setores das secretarias
municipais deste município, bem como atender as demandas da Administraçâo Municipal.

Tendo em vista a constante necessidade da emissão de diversos tipos de material
gráfico, formulários, receituários, prontuários. laudos, blocos de referencias, de visitas
domiciliares, de registro de ações e serviços, entre outÍos, além de material gráfico de uso
corrente no expediente administrativo, como capas para processos, envelopes. pastas
personalizadas, blocos entre outros, bem como atender as demandas das escolas e creches
vinculadas a rede municipal de ensino.

A

contratação visa proporcionar melhor planejamento, economia e desempeúo
daqueles que fazem uso deste tipo de material. evitando paralisações ou prejuízos decorrentes
de material com estoque baixo ou indisponiveis, além de se conseguir melhores condições de
aquisição através do procedimento licitatório realizado com maior número de interessados e
contribuir para o apri moramento e elevaçao da ualidade dos sen iços prestados a sociedade.

lr
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5.2. DA ESCOLHA DA MODALIDADE
5.2.1. Quanto à adoção do Pregão Presencial. tem-se que é a modalidade de I icitação aquis
de bens e serviços comuns, assim entendidos aqueles "cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do
mercado", conforme preceitua o aÍ. 1o, parágrafo único da Lei n" 10.520/2002.
5.2.2. Os serviços, do objeto desta licitação, enquadram-se na categoria de serviços comuns, de
que tÍata a Lei n' 10.52012002, por possuírem padrões de desempenho e características gerais
e específicas usualmente encontradas no mercado.
5.2.3. Isto posto, é cabível então a utilização da licitação na modalidade Pregão Presencial, por
ser a modalidade com maior celeridade entre as fases processuais, propiciando maior
competitividade devido a fase de lances característica da modalidade, culminando
invariavelmente para obtenção de proposta mais vantajosa e a contratação com valores
conforme a realidade de mercado.
5.3. DO NÃO PARCELAIUENTO DOS ITENS
5.3.1. O não parcelamento do objeto deste Termo de ReÍ'erência. justifica-se pela necessidade
de preservar a integridade qualitativa do objeto. vez que vários fomecedores/prestadores de
serviços poderão implicar descontinuidade da padronização. bem assim em dificuldades
gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a contÍalação tem a Ílnalidade de lbrmar um
todo unitiá.rio. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e
eficiência que pode ser acompanhado ao longo da prestação dos serviços, o que fica
sobremaneira dificultado quando se trata de diversos fomecedores/prestadores de serviços.
5.3.2. O não parcelamento do objeto em itens. nos termos do art 23, § l'. da Lei n' 8.666/1993.
neste caso. se demonstra lécnica e economicamente viável e nào tem a finalidade de reduzir o
caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação.
e principalmente, asseguraÍ, não só a mais ampla competição necessária em um processo
licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que e a de atender a contento as
necessidades da Administração Pública
5.3.3. O agrupamento dos itens faz-se necessário haja visto, a celeridade, economia de escala.
a eficiência na fiscalização de contrato e os transtomos que poderiam surgir com a existência
de duas ou mais empresas para a execução dos sen iços. a execução e supen'isão dos sen iços
a serem executados. Assim com destaque para os princípios da eficiência e economicidade. é
imprescindível a licitação por LOTE/GLOBAL.
5.4. DA ESTIMATIVA
5.4.1. As estimativas das demandas para a contratação dos serviços em pauta, foram elaboradas
através de um estudo realizado por cada unidade gestora que levou em conta os seguintes dados:
a) Inexistência de contrato válido para compra dos objetos desta licitação.
b) O consumo dos anos anterioÍes

s.s. DA ADOÇÃO eO REGISTRO DE PREÇOS
5.5.1.A adoção do SRP justifica-se nas hipóteses previstas nos incisos I, II, e IV do aÍigo 3o do
Decreto no 7 .892 de 23 de janeiro de 201 3 alterado pelo Decreto no 9.488, de 30 de agosto de
2018, pois os serviços a serão contratados ao longo do ano de acordo com a demanda necessária,
de maneira que não e possível definir previamente o quantitativo exato a ser executado.
5.5.2. As quantidades previstas no presente termo de referencia são estimativas máximas. para
um período da assinatura da ata. e esta administração municipa I se reserva o direito de contratar
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em cada item, quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial. integral ou abster-se
contratar algum item especificado.
6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DO REGIME DA EXECUÇÃO:
6.1 . O Critério de Julgamento é o de menor preço por lote.
6.2. O regime será de execução indireta com empreitada por preço unitiírio.
7. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS VALORES MÉDIOS
LOTE
IT

E\I

O I

UND

QNTD

UNIDADE

t200

I \ID\DE

8000

LNIDADE

8000

UNIDADE

10800

UNIDADE

5000

\IDÁDE

-1600

UNIDADE

t000

UNIDADE

:000

ESPECIFICAÇAO DO ITEM

DA

3O68.CARTAO

GESTANTE

(CARTAO DA GESTANTE (CARTAO DA GESTANTE.
IMPRESSAO

I X I COR EM PAPEL AP.

2l x 3l cM DoBRADO. ) )
51817-CADERNETA ESPELHO

I8OC. FORMATO

DA CRIANçA. CoR

AMARELA(CADERNETA ESPELHO DA CRIANCA, COR AMARELA(CADERNETA ESPELHO DA CRIANCA. IMPRESSAO IXI
COR EM PAPEL AP. gOG NA COR AMARELA. FORMATO

2lX4ECM.)

)

51818-CADERNETA ESPELHO DA CRIANçA.COR vERDE
(CADERNETA ESPELHO DA CRIANCA, COR VERDE(CADERNETA ESPELHO DA CRIANCA. IMPRESSAO IXI
COR EM PAPEL AP. 9OG NA COR VERDE. FORMATO

2lx48CM.)

)

5I82I.CAPA PARÂ EXAMES
1

LABORÁTORIAIS(CAPA PARA EXAMES LABORATORIAIS.(CAPA PARA
EXAMES LABORATORIAIS. IMPRESSAO IXO COR EM
PAPEL ÀP. 180G. FORMATO 48Xl6CM.)

5I826.CARTãO
CONVITE
((CARTAO CONVITE. NAS MEDIDAS I7 CM X I7 CM, EM

PAPEL COUCHE I8OG COM BRILHO, 4X4 CORES,
ACABAMENTO: CORTE. ARTE FORNECIDA PELO
CONTRATANTE.)

)

5I827-CARTãO DA
6

MULHER/ADOLESCENTE

(CARTAO DA MULHEfuADOLESCENTE-(CARTAO DA
MULHER/ADOLESCENTE. IMPRESSAO IXI COR EM
PAPEL AP. 180G. FORMATO 2tX3lCM DOBRADO.) )

L

5182E-CARTãO DE CONVOCAçãO DE PARCEIROS PARTE
1

A(CARTÃO DE CONVOCACAO DE PARCEIROS PARTE A
(CARTAO DE CONVOCACAO DE PARCEIROS. PARTE A,
IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP. I2OG. FORMATO

2lx3lcM.)

)

51829-CARTãO

DE

IDENTIFICAçãO-

DTSPENSAçãO-

(CARTAO DE IDENTIFIC.{CAO. (CARTAO
3

I

/

IDENTIFICACAO. (DISPENSACAO

DE
DE

PSICOFARMACOS). IMPRESSAO IXI COR EM PAPEL AP.
180G. FORMATO l5xl lCM. ) )
51833-CARTãO DE VACINAçãO ESCOLAR, ADULTO E
IDOSO(CARTAO DE VACINACAO ESCOLAR, ADULTO E
IDOSO (CARTAO DE VACTNACÁO. (ESCOLAR ADULTO
E rDOSO). IMPRESSAO lxr COR EM PAPEL AP. 180G.
FORMATO 8X22CM.) )
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Y
UNIDADE
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5I834-CARTAO
DE
VISITA
(CARTAO DE VISITA. MEDIDAS: 9 X 5CM. EM PAPEL
RECICLADO 240G (CARTAO DE vlSlTA. MEDIDAS: 9 x
sCM. EIVÍ PAPEL RECICLADO 24OG IXI. IMPRESSO EM
OFFSET. ACABAMENTOS. CORTE. ARTE FORNECIDA
PELO CONTRATANTE. ) )

5I835-CARTAO FAMILIA -

II

l3

DA

FAMILIA

LNIDADE

J000

t,NIDADE

2000

L,NIDADE

r0000

UNIDADE

1000

UNIDADE

600

UNIDADE

800

UNIDADE

I t00

UNIDADE

7700

UNIDADE

:100

UNIDADE

8000

UNIDADE

6100

§

(CASF)

(CARTAO INDIVTDUAL CENTRO DE APOIO A SAUDE
DA FAMILIA (CASF) (CARTAO INDIVIDUAL. CENTRO
DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (CASF). IMPRESSAO
I XO COR EM PAPEL AP.I 8OG. FORMATO 2T X I5CM. ) )
5It37-CARTAO PARA ENTREGA DE PRESERVATIVO

(CARTAO PARA ENTREGA
(CARTAO PARÁ ENTREGA

.1000

BUCAL

(CARTAO FAMILIA . SAUDE BUCAL (CARTAO
FAMILIA. (SAtr'DE BUCAL). IMPRESSAO lX0 COR EM
PAPEL AP. I8OG. FORMATO I IX2ICM.) )
5I836.CARTAO INDIVIDUAL CENTRO DE APOIO A

SAUDE

t2

SAUDE

L\IDADE

DE PRESERVATIVO
DE PRESERVATIVO.

IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP. I8OG. FORMATO
l

l-l

lxl2cM.)

)

5I838-CARTAZ NAS MEDIDAS 42OMM LARCURA X
DE
ALTURÁ
297MM
(CARTAZ NAS MEDIDAS 42OMM LARGURA X 297MM
DE ALTURA, EM PAPEL (CARTAZ. MEDIDAS 420 MM
LARGURA X 297 MM DE ALTURA. EM PAPEL COUCHE
I45GiM' COM BRILHO, 4 X O CORES, ACABAMENTOS:
CORTE. ARTE FORNECIDA PELO CONTRATANTE.)

l5

5I842.CRACHA CONFECCIONADO EM CARTAO PVC
FLEXIVEL(CRACHA. CONFECCIONADO EM CARTAO
PVC FLEXIVEL PRODUZIDO NO FORMATO CR EO, NO
TAMANHO E5X54MM, IMPRESSO EM 4XI CORES EM
OFF SET, CAMPOS FIXOS (LOCOTIPO, CORES. MARCA

DAGUA

E

ETC.), TRATAMENTO ESPECIAL PARA

DIGITALIZACAO DE FOTOGRÂFIA. ARTE FORNECIDA

PELO CONTRATÀNTE. INCLUINDO PRESILHA DE
METAL/JACARE.) )

l6

5I843-CRACHAS EM PAPEL COUCHE LISO
((CRACHAS EM PAPEL COUCHE LISO 3OOG. TAMANHO
IO

X

15 CM, EM 4 CORES, EM LONA, ACABAMENTO:

CORDAO DE NYLON (RABO DE RATO )

61326-CARTâO
t1

(CARTãO

DE

DE

FELICITAçãOEM PAPEL 60 KG
EM PAPEL 60KG. OU

FELICITAçãO,

RECICLATO. EM 4XO CORES E FORMATO IOXI5CM.)

6I338-CARTãO COMEMORATIVO 2IX
l8

(CARTãO COMEMORATIVO

2lX

I5CM,
l5CM,,[X4 CORES,

coucHê Llso 250c.)
6I339-CARTãO
t9

DE VISITA EM POLICROMIA

180
RECICLADO
(CARTãO DE VISITA, EM

2lxl5

PAPEL

CM

POLICROMIA, PAPEL
RECICLADO I8OG, FORMATO 2IXI5 CM, IMPRESSãO
4X0.)

20

tl

61340-CARTAZ

64XM,

(CART AZ 64X44,4X0 CORES, PAPEL COUCHê t 50G.)
6I34I-CARTAZ, EM PAPEL COUCHê 4OKG
(CARTAZ, EM PAPEL COUCHê 4OKG, EM 4XO CORES E
FORMATO 32X,+4CM

4
*,

il

9-

Y

+-

PREFEIÍURA

OE
MUNICIPIO

Frz€ndo rl!

Por

VERDE

Voca

EM PAPEL COUCHê 33X4tCM.
(CARTAZ, EM PAPEL COUCHê 4OKG, EM 4XO CORES E
6I342-CARTAZ.

UNIDADE

3600

t-,NIDADE

2i600

I \IDADL

19000

UNIDADE

.1100

UNIDADE

1900

UNIDADE

1900

UNIDADE

I80

UNTDADE

2540

I \IDADE

t9-10

UNID,{DE

I

UNIDADE

3220

UNIDADE

ri000

LNIDADE

17100

I]\IDADE

-i000

UNIDADE

5000

UNIDADE

3000

FORMATO 33X48CM.)

6I344-CERTIFICADOS 2I)L3O
(CERTIFICADOS 2IX3O

tl
l5

250G.)
6 I 345-CERTIFtCADOS,2

I X3 I CM.
(CERTTFTCADOS. EM PAPEL COUCHê. 4X0 CORES,
FORMATO 2lX3lCM.)
61346-CONVITE 2lXl5.4X0 CORES COUCHê LISO r70G.
(coNvrTE 2txt5,4x0 coREs coucHê LIso t70G.)

26

61347-CONVTTE

27

61348-CONVTTE

29

30X20

CM-

(coNvtTE 30x20 cM 4x4 coREs, coucHê Llso t70G.)

42Xt5
CM(CoNVITE 42X t5 CM, 4X4 CORES, COUCHê LISO t70G.)

6134g.CONVITE,
28

CM,

CM.4XI CORES COUCHê LISO

EM PAPEL

COUCHê

IEOC,

(.CONVITE, EM PAPEL COUCHê IEOG, IMPRESSãO 4XO,
FORMATO 2rX3rCM)
6I35o-CONVITE. EM PAPEL COUCHê OU ESPECIAL, 4XO

(CONVITE, EM PAPEL COUCHê OU ESPECIAL, 4XO
CORES, FORMATO IOXI5CM E ACABAMENTO COM
ENVELOPE E LACRE.)

6I35I-CONVITE. EM PAPEL COUCHê OU SIMILAR NA

GRAMATURA
30

DE

IMPRESSãO 4XO)

6I353.CONVITE. PAPEL
.11

6OKG

EM PAPEL COUCHê OU SIMILAR NA
GRAMATURA DE 6OKG. FORMATO I5X2ICM.

(CONVITE,

6OK

E ACABAMENTO COM ENVELOPE.)

6I35+CRACHáS EM
32

4XO

(coNvtTE, PAPEL 60K 4X0 CORES. FORMATO l0X t5 CM

PVC.

8X6

l 00

CM

(CRACHáS EM PVC,8X6 CM COM CATXA PROTETORA E
CORãO TIMBRADO.)

DE TDENTTFICAÇÃO Oe rnVilr.q
(CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA.
62376-CARTÃO

IMPRESSãO IXO COR EM PAPEL AP. I8OG. FORMATO
rI

x7 cM.)

63027 -C ART

6OCM
34

(CARTAZ

-

AZ - CA RTAZ. MEDIDAS 40 CM LARGU RA X

DE

ALTURA

CARTAZ. MEDIDAS 40 CM LARGURA X
6OCM DE ALTURA, EM PAPEL COUCHE FOSCO I2O G/M'
COM BRILHO, 4X 0 CORES, ACABAMENTO: CORTE.
ARTES FORNECIDA PELO CONTRATANTE.)
63O28.CARTAZ - CARTAZ. MEDIDAS 32 CM LARGURA X

,t4CM
35

DE

ALTURA,

(CARTAZ - CARTAZ. MEDIDAS 32 CM LARGURA X
,t4CM DE ALTURA. EM PAPEL COUCHE BRILHO 180

C/M: COM BRILHO. 4X O CORES, ACABAMENTO:
CORTE. ARTES FORNECIDA PELO CONTRÁTANTE)

63029-CARTAZ - CARTAZ. MEDIDAS 30 CM LARCURA X

4OCM
36

DE

ALTURÂ

(CARTAZ . CARTAZ. MEDIDAS 30 CM LARGURA X
4OCM DE ALTURA, EM PAPEL COUCHE BRILHO I2O
G/M' COM BRILHO, 4X O CORES, ACABAMENTO:
CORTE- ARTES FORNECIDA PELO CONTRATANTE)

6303o-CARTAZ - CARTAZ. MEDIDAS 30 CM LARGURA X
37

48CM

(CARTAZ

4

-

DE

ALTURA

CARTAZ. MEDIDAS 30 CM LARCURA X

üp

#-s

Y

PREFEIIURA

OE
I

L'
F!zrndo Ials Por

voca

48CM DE ALTURA, EM PAPEL COUCHE BRILHO I2O
G/M' COM BRILHO, 4X O CORES, ACABAMENTO:
CORTE. ARTES FORNECIDA PELO CONTRATANTE)

i8

63O3I.CARTAZ. CARTAZ. MEDIDAS 32 CM LARGURA X
ALTURA
DE
sOCI\,í
(CARTAZ - CARTAZ- MEDIDAS 32 CM LARGURÀ X
5OCM DE ALTURA. EM PAPEL COUCHE BRILHO I2O
G,'MT COM BRILHO. 4X O CORES. ACABAVENTO:

UNIDADE

-i000

LI}]IDADE

1000

LNIDADE

r4000

CORTE. ARTES FORNECIDA PELO CONTRÂTANTE)

-'i9

,10

63038-CRACHAS EM PAPEL COUCHE LISO 3OOC
(CRACHAS EM PAPEL COUCHE LISO 3OOG - CRACHAS
EM PAPEL COUCHE LISO 3OOG- TAMANHO IOX6CM EM
.T CORES ACABAMENTO: CORDãO DE NYLON

2tX 29;1 CM
63077-CERTIFICADO (CERTIFICADO - 2tX 29,'l CM, 4 X I COR, PAPEL
COUCHE 3OOG. ATE IOO MODELOS, COM PROVA
SHERPA

1l

65069-CARTAZES
4XO TINTA ESCALA
FOTOLITO INCLUSO

(,

42X60CMI I5G.

EM COUCHE LISO

65070-CARTAZ 42
4)

29,7CM
X
CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE LISO, llsc.
FOTOLITO INCLUSO
29,7CM,'
65071-CARTAZ
( 4 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE LISO, II5G,
FOTOLITO INCLUSO)
65075-CONVITES EM PAPEL COUCHE FOSCO 2IOCTAMANHO l0xl5 COM QUATRO CORES. COM

(,4

.1-l

-.i

LNIDADE

2500

UNIDADE

i000

UNIDADE

1000

UNIDADE

1000

x

2l

,l_'j

(,

ENVELOPE,4 X O COR (LOGOMARCA PROJETOS DA

500

LINIDADE

SE\IDS
,15

FOSCO

65082-CERTIFICADOS. COUCHê

t50GR.

IMPRESSãO 4X4 ARTES DIVERSAS

LOTE

O2

ESPECIFICAÇAO DO ITEM

ITE\I

r.

\D

QNTD

613I4-CAR|MBO AUTOMáTICO 02X o5CM.(CARIMBO
AT]TOMáTICO. TAMANHO DA áÀ.EA DE TMPRESSãO O2X

LNIDADE

100

LINIDADE

378

UNIDADE

208

UNIDADE

108

I]NIDADE

108

UNIDADE

l3l

UNIDADE

50

05cM
l3 I 5-CA RIMBO AUTOMáTICO 1,5X0,04CM. (CARIMBO
AUTOMáTICO, TAMANHO DA iíREA DE IMPRESSãO

6

2

\t
5X0
6I3I6-CARIMBO AUTOMáTICO IX4

CM.

(CARIMBO AUTOMáTICO, TAMANHO DA á,REA DE
II\,,IPRESSâO IX,I CI,Í

-l

613I7-CARIMBO AUTOMáTICO 3X6 CM.
(CARIMBO AUTOMáTICO, TAMANHO DA il'REA DE
IMPRESSãO 3X6 CM

6I3I8-CARIMBO MADEIRA
)

IMPRESSãO O2XO6CM

6I3I9-CARIMBO DE
6

MADEIRA

4

02x06cM.

áREA DE

62372-CARIMBO AUTOMATICO
CARIMBO AUTOMATICO 3 CM

,/

3,3CM X

xl

(

O4XO6CM.

(CARIMBO DE MADEIRA, TAMANHO DA áREA DE
IMPRESSãO O4XO6CM

'7

TAM.

(CARIMBO MADEIRA, TAMANHO DA

I,3CM

CM. MEDIDAS

4- ú-

tfriT.1

PREFEITURA
F!r!ndo

Ials

OE

rl

Por Vocl

APROXIMADAS 3,3 CM

X I,3 CM. A

FORNECIDA PELO CONTRATANTE.
8

ARTE

SERá

\!

)

62373-CARIMBO AUTOMATICO 7,OCM X 3,5 CM.
(CARIMBO AUTOMÁTICO ?,OCM X 3,5 CM. MEDTDAS
APROXIMADAS 7,0 CM X 3,5CM. A ARTE SERá

Urr-IDADE

50

UNIDADE

50

UNIDADE

30

UNIDADE

l5

LNIDADE

l0

LNIDADE

)

UND

Q\TD

BLOCO

l0

BLOCO

l0

BLOCO

l0

FORNECIDA PELO CONTRATANTE.)

I

62374-CARIMBO AUTOMATTCO 5,5CM X 2,0 CM
(CARIMBO AUTOMÁTICO 5,5CM X 2.0 CM. MEDIDAS
APROXIMADAS 5.5 CM X 2,0 CM. A ARTE SERá
FORNECIDA PELO CONTRATANTE.

l0

)

62375-CARIMBO DE MADEIRA 5.0 CM X I.2 CM
(CARIMBO DE MADEIRA 5.0 CM X I,2 CI\,l. MEDIDAS

APROXIMADAS 5,0 CM

X I,2 CM. A

ARTE

SERá

FORNECIDA PELO CONTRATANTE.)

X I.ECM (- AUTOENTINTADOS, CONFECCIONADO EM PLáSTICO
65072-CARIMBO AUTOMáTICO 4.7CM
RESISTENTE

E LEVE, FORMATO

COMPACTO, COM

ALMOFADA INTEGRADA. BASE ANTIDERRAPANTE.

JANELA VISOR NA PARTE SUPERIOR DA
EMPUNHADURA E BLOQUEIO BILATERAL, MEDINDO
4.7CM

ll

X I.8CM.40 CARACTERES

POR LINHA COM NO

MáXIMO 5 LINHAS,COR PRETO E TINTA PRETA)
65073-CARIMBO AUTOMáTICO 3.8 CM X I.4CM, ( AUTOENTINTADOS CONFECCIONADO EM PLáSTICO
RESISTENTE E LEVE, FORMATO COMPACTO COM
ALMOFADA INTEGRADA, BASE ANTIDERRAPANTE,
JANELA VISOR NA PARTE SUPERIOR DA
EMPUNHADURA E BLOQUEIO BILATERAL. MEDINDO
],8 CM X I.4CM. 35 CARACTERES POR LINHA COM NO
MáXIIIIO .I LINHAS.COR PRETO E TINTA PRETA

65074-CARIMBO AUTOMáTICO

REDONDO

(AUTOENTINTADOS CONFECCIONADO EM PLáSTICO
RESISTENTE E LEVE, FORMATO COMPACTO COM
l3

ALMOFADA INTEGRADA, BASE ANTIDERRÁPANTE,

JANELA VISOR NA PARTE SUPERIOR

DA
EMPI.JNHADURÂ E BLOQUEIO BILATERAL, MEDINDO
3MM COM NO MáXIMO 4 LINHAS, COR PRETO E TINTA
PRETA.)
LOTE 03

ITEM

I

4

ESPECIFICAÇAO DO ITEM

5I774-AUTO DE TNFRÂCAO (VIGILANCIA SANITARIA)(AUTO DE INTRACAO (VIGILANCIA SANITARIA)(IMPRESSAO 1X0 COR EM TRES VIAS, SENDO A
PRIMEIR-A EM PAPEL AP. 56G, A SEGUNDA E A
TERCEIRA EN' PAPEL SUPERBOND, EM CORES
DIFERENTES NUMERADAS. FORNIATO 2IX3I CM.
BLOCO COM IOO FOLHAS. VIG. SANITARIA.) )
5I7EO-BOLETII\,Í DIARIO DE DOSE APLICADAS DA
ADULTO
VACINA
DUPLA
(BOLETIM DIARIO DE DOSE APLICADAS DA VACINA
DUPLA ADULTO (IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP.
56G. FORMATO 2lX3lCM. BLOCO COM 100 FOLHAS.) )
5I782.BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA
VARICELA
VACINA
(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA

-/

<q_

€-

Y

PREIEIÍURA

DE

Frzsndo Iais PoÍ

Yoca

VARICELA (IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP.56G
FORMATO 2IX3 tCM. BLOCO COM IOOFOLHAS.))
5I783-BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA

VACINA BCG COMUNICANTE

l

HANSENIASE-

(BOLETIM DIARTO DE DOSES APLICADAS DA VACINA
BCG COMTINICANTE HANSENIASE- (BOLETIM DIARIO

DE DOSES APLICADAS DA VACTNA BCG

BLOCO

l0

BLOCO

l0

BLOCO

20

BLOCO

20

BLOCO

l0

BLOCO

20

BLOCO

l0

BLOCO

l(l

BLOCO

l0

COMUNICANTE HANSENIASE. IMPRESSAO IXO COR
EM PAPEL AP.56G. FORMATO 2IX3ICM, BLOCO COM
t00 FoLHAs.)
5I784-BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA

VACINA

BCG.

(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA

BCC. (IMPRESAO IXO COR EM PAPEL ÀP.

56G.

FORIVIATO 2 tX3 tCM. BLOCO COM 100 FOLHAS.) )

5I785-BOLETIM DIARIO DE DOSES APLTCADAS DA

6

VACINA
RAIVA
CONTRA
(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA
CONTRA RÂIVA EM CULTURA DE CELULAS VERO(BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA
CONTRA RAIVA EM CULTURA DE CELULAS VERO.
IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP, 56G. FORMATO
2rx3rcM. BLOCO COM 100 FOLHAS.»
5I786.BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA

VACINA
7

APLICADAS

8

DT/DTPA

GESTANTE

(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA
DT/DTPA GESTANTES. (BOLETIM DIARIO DE DOSES

DA VACINA DT/DTPA CESTANTES.

IMPRESSÂO IXO COR EM PAPEL AP, 56G. FORMATO
2l x3lcM. BLOCO COM 100 FOLHAS.) )
5I787-BOLETII\,í DIARIO DE DOSES APLICADAS DA
VACINA
DT/DTPA
(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA
DT/DTPA (BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA
VACINA DT/DTPA. IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP.
56C. FORMATO 2tX3lCM. BLOCO COM 100 FOLHAS.) )

5I7gI-BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA

VACINA
I

l0

HEPATITE A

PEDIATRICA

(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA

A PEDIATRICA- (BOLETIM DIARIO DE
DOSES APLICADAS DA VACINA HEPATITE A
HEPATITE

PEDIATRICA. IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP. 56G.
FORMATO 2IX3ICM. BLOCO COM IOOFOLHAS.))
sI7g2-BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA
VACINA
B
HEPATITE
(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA
HEPATITE B (BOLETIM DIARIO DE DOSES APLTCADAS
DA VACINA HEPATITE B. IMPRESSAO IXO COR EM
PAPEL AP. 56G. FORMATO 2IX3ICM. BLOCO COM IOO
FOLHAS.) )
5 I793-BOLETIN,Í DIARIO DE DOSES APLICADAS DA
VACINA
HPV
(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA

HPV (BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA
VACINA HPV. IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP. 56C.
FORMATO 2IX3ICM. BLOCO COM IOO FOLHAS,) )
5I794.BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA
l2

VACINA INFLL'ENZA PARA

GESTANTES

(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA

4

A- é,')/

Y

i
INFLUENZA PARA GESTANTES- (BOLETIM DIARIO DE

\ .?^

DOSES APLICADAS DA VACINA INFLUENZA PARA
GESTANTES- IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP. 56G.
FORMATO 2lX3lCM. BLOCO COM t00 FOLHAS.) )

5I795.BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA

VÂCINA
ll

INFLUENZA
(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA
INFLUENZA (BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS
DA VACINA INFLUENZA. IMPRESSAO IXO COR EM

BLOCO

20

BLOCO

l0

BLOCO

t0

BLOCO

20

BLOCO

l0

BLOCO

l0

BLOCO

l0

PAPEL AP. 56C. FORMATO 2IX3ICM. BLOCO COM IOO
FOLHAS.) )
5I7g7-BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADÂS DA

VACINA MENINGOCOCICA CONJUGADA

ll

VACINA

t5

C

(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA
MENINGOCOCICA CONJUGADA C- (BOLETIM DIARTO
DE DOSES APLICADAS DA VACINA MENINGOCÓCICA
CONJUGADA C, IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP.
56C. FORMATO 2tX3lctrÍ. BLOCO COM 100 FOLHAS.) )
5I798-BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA

PNEUMOCOCICA

IO

(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA
PNEUMOCOCICA IO (BOLETIM DIARIO DE DOSES

APLICADAS

DA VACINA

PNEUMOCOCICA IO
VALENTE. IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL ÂP. 56G.
FORMATO 2rX3tCM. BLOCO COM r00 FOLHAS.) )
5IEOO-BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA

VACINA
l6

POLIO

(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA
POLIO-(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA
VACINA POLIO (INATIVA CONTRA POLIO). IMPRESSAO
IXO COR EM PAPEL AP. 56C. FORMATO 2IX3ICM.
BLOCO COM IOO FOLHAS.) )
sI8OI-BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA

VACINA

POLIOMIELITE

ORA

(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA
t7

POLIOMIELITE ORA (VOP).(BOLETIM DIARIO DE
DOSES APLTCADAS DA VACINA POLIOMIELITE ORÁL
(voP). IMPRESSAO lxo COR EM PAPEL AP. 56G.
FORMATO 2lX3 rCM. BLOCO COM 100 FOLHAS.) )
5I8O2.BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA

VACTNA
ROTAVIRUS
ORAL
(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA
l8

ROTAVIRUS ORAL (BOLETIM DTARIO

APLICADAS

DE

DA VACINA ROTAVIRUS

DOSES

ORAL.
IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP. 56G. FORMATO
2lx3 rcM. BLOCO COM r00FOLHAS.))

5I8O5.BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA

VACINA

TRIPLICE

DTP

(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA

l9

l0

TRIPLICE DTP (BOLETIM DIARIO DE DOSES
APLICADAS DA VACINA TRiPLICE DTP. IMPRESSAO
IXO COR EM PAPEL ÀP. 56C. FORMATO 2IX3ICM.

BLOCO COM IOO FOLHAS.) )
5I8O6.BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA
VACINA
VIRAL
TRIPLICE
MIF
IBOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA
TRIPLICE VIRAL MIF- (BOLETIM DIARIO DE DOSES

APLICADAS

7

DA VACINA TRIPLICE VIRAL

-/

MIF.

(
BLOCO

l0

PREFEITURA
Fat!ndo Iais Por

OE

d

r-É

ã{<

L.lnicêf

Voca

IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP. 56G. FORMATO
BLOCO COM 100 FOLHAS.) )

I

2lx3lcM.

\

5I8o7-BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA

VACINA TRIPLICE VIRAL PARA

lt

HOMENS

(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA
TRIPLICE VIRAL PARA HOMENS. (BOLETIM DIARIO DE
DOSES APLICADAS DA VACINA TRIPLICE VIRAL PARA
HOMENS. IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP. 56G.
FORMATO 2 rX3 rCM. BLOCO COM r00 FOLHAS.) )
5I8OE.BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA
VIRAL
VACINA
TRIPLICE
(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DA VACINA

BLOCO

t0

BLOCO

l0

BLOCO

t0

BLOCO

É0

DIÁRIO DE PRODUCAO NASF. IMPRESSAO IXOCOREM
PAPEL AP.56C. FORMATO 2IX3ICM. BLOCO COM IOO
FOLHAS. ) )

BLOCO

t20

PARTE I, PARTE 2, PARTE 3. IMPRESSAO IXI COR EM
PAPEL AP.56C. FORMATO 2IX3ICM. BLOCO COM IOO
FOLHAS. ) )
NASCIDOS VIVOS.
5 I844-DECLARACAO DE
«DECLARACAO DE NASCIDOS VMS. IMPRESSAO lX0
COR EM PAPEL APERGAMINHADO 75G. (RETRATO)
GRAMPEADO E PICOTADO NA MARCEM ESQUERDA.
BLOCO COM r00 FOLHAS. FORMATO 2IX9CM) )
5I85I-FICHA CADASTRO. IMPRESSãO IXO COR EM

BLOCO

50

BLOCO

100

BLOCO

,100

BLOCO

50

BLOCO

100

TRIPLICE VIRAL (BOLETIM DIARIO

DE

DOSES

APLICADAS DA VACINA TRIPLICE VIRAL. IMPRESSAO
IXO COR EM PAPEL AP. 56C. FORMATO 2IX3ICM.
BLOCO COM 100 FOLHAS.) )
5ISIO.BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DAS
V.{LENTE
VACINAS:
PENTA
23

(BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DAS
VACINAS: PENTA VALENTE (BOLETIM DIARIO DE
DOSES APLICADAS DAS VACINAS: PENTA VALENTE
(DTP, HIB, HB). IMPRESSAO IXI COR EM PAPEL AP.
56G. FORMATO 2r X3 rCM. BLOCO COM 100 FOLHAS.) )
PRODUçãO
CAPS
(BOLETIM DIARIO DE PRODUCAO AMBULATORIAL DO

24

5l8lI-BOLETIM DIARIO DE
DO
AMBULATORIAL
CAPS (BOLETIM DIARIO DE

PRODUCAO

AMBULATORIÂL DO CAPS. IMPRESSAO IXO COR EM
PAPEL AP. 56G. FORMATO 2IX3ICM. BLOCO COM IOO
FOLHAS.)

)

DE PRODUCAO- NASF
(BOLETIM DIARIO DE PRODUCAO- NASF (BOLETIM
5ItI2-BOLETIM DIARIO

16

27

5I8I3.BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS
(BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS (BOLETIM
MENSAL DE DOSES APLICADAS UBS. EM TRES VIAS,

PAPEL

t8

AP

56G.

((FICHA CADASTRO. IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL
AP. 56G. BLOCO COM IOO FOLHAS. FORMATO 2IXECM.
(RETRATO) LABORATORIO.) )

5I854-FICHA CLINICA DE

19

30

MASTOLOGIA

(FICHA CLINICA DE MASTOLOGIA. IMPRESSAO IXO
COR EM PAPEL AP. 56G. BLOCO COM IOO FOLHAS.
FORMATO 2I X3ICM. )
5I859-FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE VTSITA

DOMICILIAR
(FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE

ACS
VTSITA

DOMICILIAR ACS (FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE

/

"rrq

dD-

v

PREFEIIURA

OE

Faz€ndo Xais Poí

d

.-i

Voca

VISITA DOMICILIAR ACS. IMPRESSAO IXI COR EM
PAPEL AP. 56G. BLOCO COM IOO FOLHAS. FORMATO

2lx3rcM.)

)

5I862-FICHA DE
3t

32

AGENDAMENTO

CAPS.

(, (FICHA DE AGENDAMENTO CAPS. TMPRESSAO IXI
COR EM PAPEL AP. I8OC, FORMATO I IXIsCM) )

5I863-FICHA DE ATENDIMENTO A MULHER
((FICHA DE FICHA DE ATENDIMENTO A MULHER.
IMPRESSAO IXI COR EM PAPEL AP. 56G, BLOCO COM
FoLHAS. FORMATO 2lX3lCM.) )
I864-FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL - ESUS
(ESUS (FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUÂL - ESUS.
IMPRESSÃO IXI COR EM PAPEL AP. 56G. BLOCO COM
I00 FoLHAS. FORMATO 2tX3tCM.) )

BLOCO

i600

BLOCO

250

BLOCO

2000

BLOCO

600

BLOCO

1000

BLOCO

60

BLOCO

t0

BLOCO

200

BLOCO

l0

Ur\-IDADE

t00

BLOCO

t0

BLOCO

100

100

5

5I865.FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL
ESUS
ODONTOLOGICO
(FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL
ODONTOLOCICO - ESUS IMPRESSAO IXI COR EM
PAPEL AP. 56G BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO

2txilcM.)
5I866.FICHA

i5

DE ATIVIDADE COLETIVA -

ESUS

(FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA - ESUS IMPRESSAO
IXI COR EM PAPEL AP,56G BLOCO COM IOO FOLHAS
FORMATO 2lX3lCM.)

5I867.FICHA DE CADASTRAMENTO

DA

GESTANTE

SISPRENATAL
36

(FICHA DE CADASTRAMENTO DA CESTANTE
SISPRENATAL IMPRESSAO IXI COR EM PAPEL AP.56G
BLOCO COM 100 FOLHAS FORMATO 2lX3lCM.)
5I869.FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO
(FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECTMENTO
IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP.56G BLOCO COM
t00 FoLHAS FoRMATO 2t X3lCM.)

5I870-FICHA DE CADASTRO

DOMICILIAR

E.SUS

(FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR E-SUS ACS
CADASTRO DE INFORMÂCAO DE ATENCAO BASICA,
IMPRESSAO IXI COR EM PAPEL AP.56G BLOCO COM
100 FoLHAS FORMATO 2l X3lCM.)

5I873-FICHA DE

CONTROLE DIARIO

DE

PSICOFARMACO.
39

(FICHA DE CONTROLE DIARIO DE PSICOFARMACO,
IMPRESSAO
100

IXI

COR EM PAPEL AP,56G BLOCO COM

FoLHAS FoRMATO 2lX31CM.)

5I874-FICHA DE DIAGNóSTICO

CTTOLóGICO.

CITOPATOLOGIA
LABORATóRIO DE
(FtcHA DE DIAONOSTICO CITOLOGICO-10

LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA TMPRESSAO IXI

COR EM PAPEL AP, 56G BLOCO COM IOO FOLHAS

FORMATO I6X22CM. LABORATORIO

DE

ctToPATOLOGIA)

+t

5I875-FICHA DE ENCAMINHAMENTO PARA
LAQUEADURA
ACONSELHAMENTO EM
(FICHA DE
ENCAMINHAMENTO PARA
LAQUEADURA
ACONSELHAMENTO EM

TUBARIA./VASECTOMIA. IMPRESSAO IXI COR EM
PAPEL AP, 56G BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO
2IX3 ICM. SERVICO SOCIAL)
5I876-FICHA DE ENTRECA DE EXAMES IMPRESSãO

IXO

(

COR

EM

PAPEL

e

AP

56

(

PREFE

IT

U

RÂ

Farendo Iais Por

D

E

rl

..:

Voca

(FICHA DE ENTREGA DE EXAMES, IMPRESSAO IXO
COR EM PAPEL AP, 56C BLOCO COM IOO FOLHAS
FORMATO l0Xt4CM.)
5IE77-FICHA DE EVOLUÉO. IMPRESSãO lxl COR EM

l3

.14

PAPEL

56G.

(FICHA DE EVOLUCAO. IMPRESSAO IXI COR EM
PAPEL AP, 56G BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO
2rx3 rcM.)
5IE7s.FICHA DE GERENCIADOR DE AMBIENTE

(OAL).
LABORATORIAL
(FICHA DE GERENCIADOR DE AMBIENTE
LABORATORIAL (CAL). TMPRESSAO rxl COR EM

BLOCO

600

BLOCO

96

BLOCO

100

UNIDADE

3000

BLOCO

l0

BLOCO

t0

BLOCO

l0

BLOCO

l0

BLOCO

l0

BLOCO

l0

PAPEL AP, 56C BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO
2l

x3lcM.)

5It79.FICHA DE HEMOGRAMA. IMPRESSãO IXO COR

EM

l5

PAPEL

APERGAMINHADO

(FICHA DE HEMOGRAMA. IMPRESSAO IXO COR EM
PAPEL APERCAMINHADO 56G. BLOCO COM IOO
FOLHAS. FORMATO IOXI4CM LABORATORIO)
51880-FICHA DE IDENTIFICAçãO CÂPS. IMPRESSãO lX0,

,16

COR

EM

PAPEL

COR EM PAPEL
5

AP.

I8OG. FORMATO I

IXI6CM)

l88l-FICHA DE INVESTIGAçãO DE óBITO COM CAUSA

MAL
17

DEFINIDA.

(FICHA DE INVESTIGACAO DE OBITO COM CAUSA
MAL DEFINIDA, (FRENTE E VERSO) IMPRESSAO IXI
COR EM PAPEL AP, 56G BLOCO COM IOO FOLHAS
FORMATO 2lX3lCM. )
5I8E2-FICHA DE INVESTIGAçãO DE óBITO DE MULHER
FéRTIL
(FICHA DE INVESTIGACAO DE OBITO DE MULHER EM
IDADE FERTIL IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP. 75G
BLOCO COM 100 FOLHAS FORMATO 2tX3rCM.)
51E83-FICHA DE INVESTIGAçãO DE óBITO FETAL NO

IDADE

EM

.18

SERVIçO

,t9

5l

SAúDE

DE

DIARRéICAS

AGUDAS.

(FICHA DE MONITORIZACAO SEMANAL DE DOENCAS
DIARREICAS ACUDAS. IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL
Ap, s6G BLOCO COM 100 FOLHAS FORMATO 2lX3 tCM.)
51885-FICHA DE NOTIFICAçãO DST'S. IMPRESSãO lX0
(FICHA DE NOTIFICACAO DST'S. IMPRESSAO IXO COR
EM PAPEL AP. 56G BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO
2l

cMx t4cM.)

51886-FICHA DE NOTIFICAçãO

ACIDENTES
52

HOS

(FICHA DE INVESTIGACAO DE OBITO FETAL NO
SERVICO DE SAUDE HOSPITALAR. IMPRESSAO tXI
COR EM PAPEL ÂP, 56G BLOCO COM IOO FOLHAS
FORVATO 2rX3lCM.)
51t84-FICHA DE MONITORIZAçãO SEMANAL DE

DOENçAS

50

AP

(FICHA DE IDENTIFICACAO CAPS. IMPRESSAO IXO,

E

INVESTIGAçãO DE

ANIMAIS
POR
(FICHA DE NOTIFICACAO E INVESTICACAO DE
ACIDENTES POR ANIMAIS PECONHENTOS.

IMPRESSAO IXI COR EM PAPEL AP, 56G BLOCO COM
t00 FoLHAS FORMATO 2lX3oCM.)
51887-FICHA DE NOTIFTCAçãO E INVESTIGAçãO DE

5-l

ATENDIMENTO

E

(FICHA DE NOTIFICACAO

ANTIRRABICO

INVESTIGACAO DE

ATENDIMENTO ANTIRRABICO. IMPRESSAO

/
/

IXI

COR

(
BLOCO

l0

PREFEIÍURA

ct ltrrs

OE

à-i
MUNI(ÍPIO

F!z!ndo I.l!

Por

Yoca

EI\4 PAPEL AP, 56G BLOCO

COM

2

VFRDE

IOO

FOLHAS FORMATO

E

INVESTIGAçãO DE

t

rx3ocM.)

51888-FICHA DE NOTIFICAçãO

í6
éê

tio

DENCUE.

5,1

(FlcHA DE

NOTTFICACAO E TNVESTTGACAO DE
DENGUE E CHIKTINGUNYA. IMPRESSAO IXI COR EM
PAPEL AP,56G BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO
2

HEPATITES

56

58

E INVESTIGAçãO

E

INVESTIGACAO DE

l0

(FICHA DE NOTIFICACAO

E

INVESTIGACAO DE

BLOCO

l0

E

INVESTIGACAO DE

BLOCO

t0

BLOCO

l0

BLOCO

I800

BLOCO

2500

BLOCO

60

BLOCO

600

BLOCO

150

UNIDADE

r000

BLOCO

,r00

HEPATITES VIRAIS. IMPRESSAO IXI COR EM PAPEL
AP, 56G BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO 2IX3OCM.)
51890-FICHA DE NOTIFICAçãO E I{VESTIGAçãO DE
EXóCENA
INTOXICAçãO

INTOXICACAO EXOGENA. IMPRESSAO IXI COR EM
PAPEL AP. 56C BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO
2 r x30cM. )
51893-FICHA DE NOTIFICAçãO E INVESTICAçàO DE

(FICHA DE NOTIFICACAO

TUBERCULOSE. IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP.
56G BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO 2IX3OCM.)
51t94-FICHA DE NOTIFICAçãO E INVESTICAçâO DE
DOMéSTICA,
VIOLêNCIA
(FICHA DE NOTTFICACAO E INVESTIGACAO DE
VIOLENCIA DOMESTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS
VIOLENCIA. IMPRESSAO IXI COR EM PAPEL AP, 56G
BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO 2IX3OCM.)

5I895.FICHA DE PROCEDIMENTOS .

59

BLOCO

DE

VIRAIS

(FICHA DE NOTIFICACAO

TUBERCULOSE.

57

150

rx3lcM.)

51889-FICHA DE NOTIFICAçãO
-\j

BLOCO

ESUS.

(FICHA DE PROCEDIMENTOS - ESUS. IMPRESSAO IXI
COR EM PAPEL AP, 56G BLOCO COM IOO FOLHAS
FORMATO 2rX3lCM_)

5I896.FICHA DE REFERêNCIA- CENTRAL

60

DE
REGULACAO
(FICHA DE REFERENCIA. CENTRAL DE RECULACAO.
IMPRESSAO lXl COR EM PAPEL AP,56G BLOCO COI',I
IOO FOLHAS FORMATO 2IX3ICM.)

5I902-FICHA DE

6l

62

TRTACEM

CAPS.

(FICHA DE TRIAGEM CAPS. EM TRES VIAS. PARTE I,
PARTE 2. PARTE 3. IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP.
56c BLOCO COM 100 FOLHAS FORMATO 2l X3l CM.)

5I9O3.FICHA DE VISITA DOMICILIAR - ESUS.
(FtcHA DE VISITA DOMICILIAR - ESUS. IMPRESSAO

IXI

COR EM PAPEL AP,56G BLOCO COM IOO FOLHAS

FORMATO 2rX3lCM. )

5I9O4.FICHA DE VISITA DOMICILIAR ACENTE DE
ENDEMIAS.

6l

(FICHA DE VISITA DOMICILIAR AGENTE

DE

ENDEMIAS. IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP, 75G
BLOCO COM 100 FOLHAS FORMATO l5X9CM. )
5IgO5.FICHA FUNCIONAL - RH IMPRESSAO IXO COR EM
6.1

PAPEL

(FICHA FT]NCIONAL

AP

I8OG

- RH IMPRESSAO IXO COR EM

PAPEL AP I 8OG FORMATO 48X33, RH.)

65

7

5I906-FICHA GERAL DE
AMBULATORIAL-

ATENDIMENTO
ESF

FICHA GERAL DE ATENDIN,IENTO AMBULATORIAL-

/

D

(

IMPRESSAO IXI COR EM PAPEL AP. 56G BLOCO CO]II
IOO FOLHAS FORMATO 2IX3ICM.)
5I908-FICHA INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO
HUMANO.
ANTIRABICO
66

(FICHA INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO ANTIRABICO
HUMANO. IIVÍPRESSAO IXI COR EM PAPEL AP. 56G
BLOCO COM r00 FOLHAS FORMATO 2 rX3lCM.)

51909-FICHA INDIVIDUAL

67

DE

LAQUEADURA TUBARIÂ E VASECTOMTA. IMPRESSAO
IXO COR EM PAPEL AP.56G BLOCO COM IOO FOLHAS

5I9IO-FICHA PERINATAL. IMPRESSâO

AP

PAPEL

IXI

DE

l0

BLOCO

t0

BLOCO

80

BLOCO

50

BLOCO

-100

BLOCO

10

BLOCO

.10

BLOCO

20

BLOCO

-10

BLOCO

60

BLOCO

500

COR EM
56G

(FICHA PERINATAL. IMPRESSAO IXI COR EM PAPEL
Ap,56G BLOCO COM t00 FOLHAS FORMATO 2lX3lCM.)

5191s-FOLHA

BLOCO

NOTIFICAçâO DE

VASECTOMIA
LAQUEADURA TUBARIA E
(FICHA INDIVIDUAL DE NOTIFICACAO DE

FORMATO 2lX3lCM.)
68

\i

EVOLUçãO-PRESCRIçãO DÊ

MASTOLOGIA
69

(FOLHA DE

EVOLUCAO-PRESCRICAO DE

MASTOLOGIA. IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP.56G
BLOCO CON1 IOO FOLHAS, FORMATO 2IX3ICM.)

5I9I8-FORMULARIO

MATERIAL DE
7Í\

7t

12

73

DE

REQUERIMENTO

CONSUMO/

(FORMULARIO DE REQUERIMENTO DE MATERIAL DE
CONSUMO/ EXPEDIENTE IMPRESSAO IXO COR EM
PAPEL AP. 56G BLOCO COM IOO FOLHAS. FORMATO

2lx3lcM.)
5I920-GUIA DE REMESSA DE IML]NOBIOLóGICO
(GUIA DE REMESSA DE IMLINOBIOLOGICO
IMPRESSAO IXI COR EM PAPEL AP.56G BLOCO COM
r00 FoLHAS. FORMATO 2lX3lCM.)
5I92I-LAUDO DE DTAGNóSTICO DST-HIV NEGATIVO
(LAUDO DE DIAGNOSTICO DST-HIV NEGATIVO.
TMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP. 56G BLOCO COM

loo FoLHAs. FoRMATO 2tXl5CM-)
5I922.LAUDO DE DIAGNóSTICO DST-HIV POSITIVO,
(LAUDO DE DIAGNOSTICO DST-HIV POSITIVO,
IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP.56C BLOCO COM
IOO FOLHAS- FORMATO 2IXI5CM

5I923-LAUDO DE DIAGNóSTICO

'11

DST-SIFILIS.

(LAUDO DE DIAGNOSTICO DST-SIFILIS. IMPRESSAO
IXO COR EM PAPEL AP. 56G BLOCO COM IOO FOLHAS,

FORMATO 2lX3lCM.)

5I924-LAUDO
75

DE

EXPEDIENTE

DE

INSPEçãO

(LAUDO DE INSPECAO. IMPRESSAO IXO COR EM
PAPEL AP. 56G BLOCO COM IOO FOLHAS. FORMATO
2lx30cM.
51925-LAUDO PARÁ SOLICITAçãO/ AUTORIZAção DE
PROCEDIMENTO

16

77

(LAUDO PARA SOLICITACAO/ AUTORIZACAO

DE

PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO AP. IMPRESSAO IXO
COR EM PAPEL AP. 56C BLOCO COM IOO FOLHAS.
FORMATO 2I X3OCM
5I93I.MAPA DE PRODUCAO DIARIA DE CIRURGIA
(MAPA DE PRODUCAO DTARIA DE CIRURGIA.
IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP, 56G BLOCO COM
roo FoLHAS. FORMATO 2l X3l CM. )

./
t0

BLOCO

1

}i

ó_

PREFEIÍURA

OE

tl!r!
L I,.J,

Fazendo Ial!

Por

voca
14.

5I932-MAPA DE PRODUCAO DIARIO DE ENDODONTIA

78

(MAPA DE PRODUCAO DIARIO DE ENDODONTIA.

IMPRESSAO IXO COR EI\,I PAPEL AP. 56G BLOCO COM
r00 FoLHAs. FoRMATO

79

80

8l

82

8l

20

BLOCO

l0

BLOCO

l0

BLOCO

i00

BLOCO

150

BLOCO

t0

BLOCO

t0

BLOCO

l0

2lX3lCM.)

5I933.MAPA DE PRODUCÂO MENSAL DE CIRURCIA
(MAPA DE PRODUCAO MENSAL DE CIRURGIA.
IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP. 56G BLOCO COM
IOO FOLHAS. FORMATO 2IX3ICM.)
5I936-MAPA DE PRODUCAO ODONTOLóGICA MENSAL
(MAPA DE PRODUCAO ODONTOLOGICA MENSAL.
II\4PRESSAO IXO COR EM PAPEL AP. 56G BLOCO COM
t00 FoLHAS. FORMATO 2lX3lCM.)
5I93E.MAPA DIARIO DE PRODUCAO AMBULATORIAL

(MAPA DIARIO DE PRODUCAO AMBULATORIAL.

IXI

COR EM PAPEL AP. 56G BLOCO COM
100 FoLHAs. FoRMATO 2lX3lCM.)
5I939.MÂPA DIARIO DE PRODUCAO ODONTOLóCICA
(MAPA DIARTO DE PRODUCAO ODONTOLOGICA.
IMPRESSAO IXO COR EM PAPEL AP. 56G BLOCO COM
t00 FoLHAs. FoRMATO 2tX3 tCM.)
5I94I.MAPA MENSAL DE PRODUCAO ODONTOLóGICA
(CONSOLIDADO) (MAPA MENSAL DE PRODUCAO
IMPRESSAO

BLOCO

ODONTOLOGICA (CONSOLIDÂDO) IMPRESSAO IXO
COR EM PAPEL AP. 56G BLOCO COM IOO FOLHAS.
FORMATO t0X2lCM.)

5I942-MAPA MENSAL DE PRODUCAO ODONTOLóCICA
(CONSOLIDADO) DE ENDODONTIA(MAPA MENSAL DE

8l

PRODUCAO ODONTOLOGICA (CONSOLIDADO) DE
ENDODONTIA IMPRESSAO I X O COR EM PAPEL AP 56G
BLOCO COM 100 FOLHAS FORMATO l0 X 2l )
5I943-IúAPA MENSAL DE PRODUCAO ODONTOLóCICA
(CONSOLIDADO) (MAPA MENSAL DE PRODUCAO

85

oDoNTOLOGTCA (CONSOLIDADO)IMPRESSAO lX 0
COR EM PAPEL AP 56G BLOCO COM IOO FOLHAS
FORMATO IO X 2I
5

86

|944-MONITORIZACAO DAS DOENçAS DIARRéICAS

AGUDAS (MONITORIZACAO DAS

DOENCAS

BLOCO

DTARREICAS AGUDAS IMPRESSAO IX O COR EM PAPEL
AP 56G BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO 2I X 3I)

51945-MONITORIZACAO DAS DOENçAS DIARRéICAS
AGUDAS. PLANILHA DE CAS (MONITORIZACAO DAS
8't

DOENCAS DIARREICAS ACUDAS. PLANILHA DE

.i0

BLOCO

l0

BLOCO

t0

BLOCO

200

BLOCO

600

BLOCO

t00

IX I COR EM PAPEL AP 56G BLOCO
COM IOO FOLHAS FORMATO 2IX 3I)
5I946-MOVIMENTO MENSAL DE ESTOQUES DE
CASOS IMPRESSAO

88

INSULINA. (MOVIMENTO MENSAL DE ESTOQUES DE
INSULINA. IMPRESSAO IX O COR EM PAPEL -4P 56G
BLOCO COM 100 FOLHAS FORMATO 2l X 3lCM)

5Ig47-NOTIFICACAO DE

8S

FORMATO22XSCM)

5Ig48-NOTIFICACAO
90

9l

DIARREIA

ACS

(NOTIFICACAO DE DIARREIA ACS IMPRESSAO IX O
COR EM PAPEL AP 56G BLOCO COM IOO FOLHAS

DE RECEITA AZUL *8"

(NOTIFICACAO DE RECEITA AZUL B IMPRESSAO IX O
COR EM PAPEL SUPERBOND AZUL BLOCO COM 50

FOLHAS NUMERADAS SEQUENCIALMENTE COM
CANHOTO FORMATO 2l X 9 CM)
5I952-PEDIDO DE EXAME ANATOMO-PATOLóCICO
(PEDIDO
EXÂME
ANATOMO-PATOLOCICO

DE

1

/

*

&-

{

PREFEITURA

OE

Fa!€odo als Por

Voc§

IMPRESSAO IX O COR EM PAPEL AP 56G BLOCO COM
IOO FOLHAS FORMATO 2I X3I CM)

92

RAIVA HUMANA.
5I956-PROFILAXIA DA
(PROFILAXIA DA RAIVÂ HUMANA. IMPRESSAO IX O
COR EM PAPEL AP 56G BLOCO COM IOO FOLHAS
FORMATO 2r X 3lCM)

BLOCO

t0

BLOCO

t0

BLOCO

20

BLOCO

6000

BLOCO

i600

BLOCO

100

BLOCO

l0

BLOCO

50

BLOCO

i0

BLOCO

80

BLOCO

80

BLOCO

l.t0

5Ig57-PROGRAMA DE

CONTROLE DAS
LEISHIMANIOSES. INQUERITO CANINO

9l

(PROGRAMA DE CONTROLE DAS LEISHIMANIOSES.
INQUERITO CANINO REGISTRO DIARIO DA COLETA E
EXAMES DE AMOSTRAS DE SANCUE ANINO
IMPRESSAO IXl COR EM PAPEL AP 56G BLOCO COM
100 FoLHAS FORMATO 2l X3ICM)
5I95t-PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTACAO

DE

91

(PROGRAMA NACIONAL
FERRO IMPRESSAO I X

coM
5

95

s6

O

FERRO
DE

DE SUPLEMENTACAO

COR EM PAPEL AP 56G BLOCO

100 FoLHAS FORMATO

2l X 3lCM)

Ig6O-RECEITUARIO

MéDICO

(RECEITUARIO MEDICO IMPRESSAO IX O COR EM
PAPEL AP 56G BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO 2I
X I5CM
5I96I.RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL DUAS
VIAS
(RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL DUAS VIAS A
PRIMEIRA VIA EM AP 56C E A SEGUNDA EM PAPEL

SUPERBOND 56G CARBONADO BLOCO

COM

IOO

FOLHAS FORMATO 2IXI5 CM
91

98

51964-RECISTRO DIARIO DO SERVIçO ANTIVETORIAL
(RECISTRO DIARIO DO SERvIçO ANTIvETORIAL PNCD
IMPRESSAO IX I COR EM PAPEL AP 56G BLOCO COM
r00 FoLHAS FORMATO 2l X 3 rCM)
SERVICO
5I965-REGISTRO MENSAL DO

ANTIVETORIAL
(REGISTRO MENSAL

DO SERVIçO ANTIVETORIAL

IMPRESSAO IX O COR EM PAPEL AP 56G BLOCO COM
IOO FOLHAS FORMATO 2I X 3ICM
5I967-RECISTRO SEMANAL DO SERVICO
99

ANTIVETORIAL
(REGISTRO SEMANAL DO SERVICO ANTIVETORIAL
IMPRESSAO IX O COR EM PAPEL AP 56G BLOCO COM
IOO FOLHAS FORMATO 2I X 3ICM

5Ig7I-RELATORIO MENSAL DE ATENDIMENTO AO
ADOLESCENTE.

DE ATENDIMENTO AO
ADOLESCENTE IMPRESSAO IX O COR EIú PAPEL AP
56G BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO 2I X 30 CM)
51973-REQUISIçãO DE EXAME HISTOPATOLóOICO-

100

(RELATORIO MENSAL

l0l

(REQUISICAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO- MAMA
IMPRESSAO IX O COR EM PAPEL AP 56C BLOCO COM
100 FoLHAS FORMATO 2l X 30CM)
51974-REQUIStçãO DE EXAME HISTOPATOLóGICO-

MAMA

l0l
r0l

4

DE

COLO

úTERO

(REQUISICAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO-COLO
DE UTERO IMPRESSAO IX O COR EM PAPEL AP 56C
BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO 2I X 3OCM
51975-REQUISIçãO

coLo

DE

EXÁMES
DE

/

CITOPATOLóGICOúTERO

É

d--

\.l

PREFEIÍURA

OE

l
Fâz!ndo nais Por

104

Voca

30

BLOCO

5000

BLOCO

r50

BLOCO

150

BLOCO

20

BLOCO

-10

BLOCO

l0

BLOCO

-.i0

BLOCO

l0

BLOCO

l0

BLOCO

l0

BLOCO

.16

BLOCO

i0

e

cM)

51977-REQUISIçãO DE

105

l!
\(

(REQUISICAO DE EXAMES CITOPATOLOGICO- COLO
DE UTERO IMPRESSAO IX I COR EM PAPEL AP 56G
BLOCO COM 100 FOLHAS FORMATO 2l X 3tCM)
51976-REQUISIçãO DE
EXAMES
(REQUISICAO DE EXAMES IMPRESSAO IX O COR EM
PAPEL AP 56G BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO 2I

x

i

MAMOCRAFIA.

(REQU|S|CAO DE MAMOGRAFIA. IMPRESSAO lX I COR
EM PAPEL AP 56C BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO

x3l cM)
5Ig78-RESULTADO DE

2r
t06

21 X

107

108

MAMOGRAFIA

(RESULTADO DE MAMOGRAFIA IMPRESSAO IX I COR
EM PAPEL AP 56C BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO

3lCM)

5Ig79-RESULTADO CERAL DE CONTROLE FA.DENGUE
(RESULTADO GERAL DE CONTROLE FA.DENGUE
IMPRESSAO IX O COR EM PAPEL AP 56G BLOCO COM
r00 FoLHAS FoRMATO 2t X 3l CM)
5I98o-RESUMO DE ATIVIDADES DE FA, DENGUE ZR
(RESUMO DE ATIVIDADES DE FA. DENGUE ZR
IMPRESSAO tX O COR EM PAPEL AP 56G BLOCO COM

loo FoLHAS FoRMATO 21 X 3l CM)
sIgEI.RESUMO DE ATIVIDADES DE FA, DENGUE ZU.
109

DE ATIVIDADES DE FA, DENGUE ZU.
IMPRESSAO IX O COR EM PAPEL AP 56G BLOCO COM
IOO FOLHAS FORMATO 2I X 3I CM)
(RESUMO

5I982-RESUMO MENSAL DAS ATIVIDADES DE

VISCERAL.

LEISHMANIOSE
I

l0

CONTR

(RESUMO MENSAL DAS ATIVIDADES

DE

LEISHMANIOSE VISCERAL. CONTROLE VETORIAL
IMPRESSAO IX O COR EM PAPEL AP 56C BLOCO COM
IOO FOLHAS FORMATO 2I X 3I CM)

5I983.RESUMO MENSAL

FEBRE

lll

DE UBV,

AMARELA

E

CONTROLE DA
DENCUE.

(RESUMO MENSAL DE UBV, CONTROLE DA FEBRE
AMARELA E DENGUE. IMPRESSAO I X O COR EM PAPEL
AP 56C BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO 2I X 3I CM)

5Ig84.RESUMO SEMANAL

INQUéRITO
t12

DAS ATIVIDADES

(RESUMO SEMANAL DAS ATIVIDADES DE INQUERITO

CANINO IMPRESSAO

IX

O COR EM PAPEL AP 56G

BLOCO COM 100 FOLHAS FORMATO

51gE5-RESUMO SEMÂNAL

1r3

2

t X 3l CM)

DE

BORRIFAçãO
DOMICILTARES
(RESUMO SEMANAL DE BORRIFACAO DOMICILIARES
IMPRESSAO IX O COR EM PAPEL AP 56C BLOCO COM
100 FoLHAS FoRMATO 2l X 3l CM)
5Ig87-ROTEIRO DE VISITA DOMICILIAR

PUERPERAL
I

t-l

DE

CANINO

(ROTEIRO

AO

DE VISITA DOMICILIAR AO

BEBê

BEBE

PUERPERAL IMPRESSAO IX O COR EM PAPEL AP 56C

2l X3l CM)
APREENSàO (VIGILANCIA

BLOCO COM 100 FOLHAS FORMATO

5IgEE.TERMO DE

5

SANITARIA).
(TERMO DE APREENSAO (VIGILANCIA SANITARIA).
IMPRESSAO IX O COR EM TRES VIAS SENDO A

PRIMEIRA EM PAPEL

TERCEIRA

AP 56G A SECLINDA E

EM PAPEL

SUPERBOND

EM

A

CORES

)
}/

§-

/

PREFEIÍURA

OE
túuNrcipro

F!zôndo llai! Por

IVERDE

Vocô

DIFERENTES E NUMERÁDAS BLOCO COM IOO FOLHAS

(âç

FORMATO 2I X 3I CM VIGILANCIA SANITARIA)

5I989.TERMO

n6
tt7
l18

DE

CONSENTIMENTO

LIVRE

100 FoLHAS FoRMATO 2l X 3l CM)
5IggO.MOVIMENTO MENSAL DE IMI,NOBIOLóGICO
(MOVIMENTO MENSAL DE IMUNOBIOLOGICO)
E-SUS ACS
587Io-CADASTRO INDIVIDUAL
(CADASTRO INDIVIDUAL E-SUS ACS)
587I2.FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE

IMPRES

S

\
BLOCO

-18

BLOCO

l0

BLOCO

r00

BLOCO

60

UNIDADE

r680

UNIDADE

23-10

UNIDADE

r680

UNIDADE

300

UNIDADE

3000

BLOCO

50

UNIDADE

6000

UNIDADE

2000

BLOCO

96

BLOCO

96

IXO

(FICHA DE ACOMPÀNHAMENTO DA CESTANTE
IMPRES IXO IMPRESSAO IX O COR EM PAPEL AP 56G
BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO

lt0

E

ESCLARECIDO
(TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
IMPRESSAO IX O COR EM PAPEL AP 56G BLOCO COM

>t{<

61334-BLOCo DE ANOTAçãO
(BLOCO DE ANOTAçãO l2x8 CM

2I X 3I CM

l2x8

cM

IMPRESSãO 4XO

CORES, PAPEL SULFITE IOO FOLHAS)

Pl

61335-BLOCO

DE

ANOTAçôESN

61336-BLOCO DE ANOTAçõES

ltl

ltl

[]

CoM 200 FOLHAS,

(BLOCO DE ANOTAçõES COM LOGOTIPO EM 04 CORES,
TAMANHO 2OXI5 COM 2OO FOLHAS.
61552-BLOCO DE NOTIFICAçãO EM PAPEL
AUTOCOPIATIVO(BLOCO DE NOTIFICAçãO EM PAPEL ÂUTOCOPIATIvO.
EM 3 (TRêS) VIAS, PRIMEIRA VIA NA COR BRANCO.
SECUNDA VIA NA COR AMARELO E TERCEIRA VIA NA
COR AZUL. TAMANHO I5 X 20 CI!{. TOTALIZANDO 25 X
3 FOLHAS
61553-BLOCO DE TAXA DE EMBARQUE

(BLOCO DE TAXA DE EMBARQUE, EM PAPEL API8,
GRAMATURA 56KG, TAMANHO 6 X I6CM PICOTADO

AO CENTRO, TOTALIZANDO IOO
NUMERADOS SEQUENCIALMENTE.

FOLHAS,
MODELO
CONFORME SOLICITADO PELO RESPONSáVEL DO
TERMINAL RODOVIáRIO

(ETIQUETÀ PARA REMESSA

ESPECIMENS
ESPÉCIMENS.

(L

ODONTO

CA

ICA

(FICHA CLiNICA ODONTOLÓGICA, IMPRESSãO lxl
COR EM PAPEL AP. I8OG, FORMATO 2IX3ICM. CEO
62-r93-FtCHA

t27

DE

DE

IMPRESSãO IXO COR EM PAPEL AP. 56G. BLOCO COM
COM 04 PICOTES. FORMATO 24X5CM.
IOO FOLHA

623?9-FICHA
t2ó

4

CORES

62377-ETIQUETA PARA REMESSA
125

20X15

(BLOCO DE ANOTAçõES COM LOCOTIPO EM 04 CORES,
TAMANHO 20X15 COM 100 FOLHAS.)

DE

IDENTIFICAÇÃO

NASF

(FrcHA DE TDENTIFICAÇAO NASF. IMPRESSãO lX0.
COR EM PAPEL AP. IEOG. FORMATO I IXI6CM
62J94-LAUDO DE DTAGN TICO DST.HEPATITE B
NEGATIVO

l]8

(LAUDO DE DIAGNóSTICO DST.HEPATITE

B

NEGATIVO. IMPRESSãO lXO COR EM PAPEL AP. 56G.
BLOCO COM IOO FOLHAS FORMATO 2IX5ICM.)

62395-LAUDO

rr
r29

DE

v

DIAGNOSTICO IST-HEPATITE B

POSITIVO
LAUDO DE DIACNÓSTICO IST.HEPÂTITE B POSITIVO

(

9/

PREFEIÍURA

F!r!ndo

OE

:-;

ll8i3 Poí

Você

IMPRESSãO IXO COR EM PAPEL AP. 56G. BLOCO COM

t00 FoLHAS FoRMATO 2tXl5CM.)

62396-LAUDO
NEGATIVO

B0

(LAUDO

DE

DE

DIAGNóSTICO IST-HEPATITE

C

DIAGNÓSTICO IST-HEPATITE

C

BLOCO

96

BLOCO

96

BLOCO

l0

BLOCO

l0

BLOCO

t0

BLOCO

l0

BLOCO

200

LNIDADE

t00

LNIDADE

l]000

UNIDADE

.1000

UNIDADE

500

NEGATIVO. IMPRESSâO IXO COR EM PAPEL AP.56G.
BLOCO COM IOO FOLHAS FORMÂTO 2IXIsCM.)

62397-LAUDO
l3r

til

DE

DIACNOSTICO IST-HEPATITE

62399.MAPA MI.NICIPAL MENSAL
VITAMINA
ADMINISTRAÇÃO DE

t33

DE

A
(MAPA MUNICIPAL MENSAL DE ADMINISTRAÇÀO DE
VITAMINA A. IMPRESSãO IXI COR EM PAPEL AP, 56G.
BLOCO COM 100 FOLHÂS. FORMATO 2lX30CM.)
62400-PROTOCOLO DE AVALhÇÃO DO FRÉNULO DA

LÍNGUA

t3-l

C

POSITIVO
(LAUDO DE DIACNÓSTICO IST-HEPATITE C POSITIVO.
IMPRESSãO IXO COR EM PAPEL AP, 56G. BLOCO COM
t00 FoLHAS FoRlíATo 2lxl5cM.)
62398.MAPA MENSAL DE ENDODONTIA
(MAPA MENSAL DE ENDODONTIA. IMPRESSãO IXO
COR EM PAPEL AP. 56G. BLOCO COM IOO FOLHAS.
FORMATO 2lX3tCM.)

EM

BEBÊS

(PROTOCOLO D.E AVALIAÇÀO DO FRÊNULO DA
LINGUA EM BEBES. IMPRESSãO 4X I COR EM PAPEL AP.

4XI COR EM PAPEL AP. 56G
BLOCO COM IOO FOLHAS. FORMATO

56G ? PARTE I E IMPRESSãO

PARTE tI.
2lx29CM. )

?

624OI.RECISTRO
r35

62296-IMPRESSAO

TAIIIANHO
ti6

li7

li8

DE

SOCORRO

(REGISTRO DE SOCORRO. . IMPRESSãO IXI COR EM
PAPEL 56C. BLOCO CM IOO FOLHAS. FORMATO 2IX3I
CM.)

DE FOfuVULARIOS DTVERSOS
X3IO
MM
2IOMM

(IMPRESSÃO DE FORMULARIOS DIVERSOS TAMANHO
2IOMM X3 IO MM IMPRESSO NO PAPEL 75 GR FRENTE
POLICROMIA, BLOCO COM 100 FOLHÂS.)
6306I-PLANILHA DE NASCIMENTO (FRENTE).
(VERSO)
OBITOS
PLANILHA DE
(PLANÍLHA DE NASCIMENTO (FRENTE). PLANILHA DE
oBtTos (vERso) - tMPREssão txl coR EM PAPEL AP.
56G. BLOCO COM t00 FOLHAS. FORMATO 2lX3lCM. )

63074-FICHA DE MATRICULA . 2I,5X 35,5CM,
(FlcHA DE MATRTCULA - 2t,5X 35,5CM, I X 0 COR,
PAPEL OFFSET 75G. ATE 2 MODELOS.)

65O63.PRONTUáR[O

SUAS

?

PARÂ CRáFICAS. FORMATO: 2l X 29,7 CM. BLOCO
COM NúMERO DE PáGINAS: 56 CAPA: PAPEL CARTãO

(
l-i9

SUPREMO 250G ? 4/4 CORES. MIOLO: PAPEL AP 90G ? 4/4
CORES. ACABAMENTO: CANOA,2 CRAMPOS. FACA DE
CORTE ESPECIAL, PLASTIFICAçãO BRILHO DE
PROTEÇâO)

65077-BLOCO PARA ATENDTMENTO SOCIAL 5OX2-

TAMANHO
t40

4

18

X

I5.5

CM

- l', vlA PICOTADA, 2" FIXA,
NUMERADO, IMPRESSãO IXO, CAPA ADICIONAL NO
FTNAL DO BLOCO EM PAPEL 250G, OXO, TAMANHO 35 X
(, PAPEL AUTOCOPTATTVO

15,5

x

CM)

@

PFEFEITURA

OE

Farendo IaiE Por

iJ

*-*-?:

Vocô

LOTE 04
ITENÍ

ESPECIFICAÇAO DO ITEM

L,TiD

QNTD

2OX3I,
OI
DOBRA
(FOLDER EM PAPEL COUCHE I2OC 4XO COR, FORMÂTO
20x3l, 0 r DoBRA)

UNIDADE

800

BRILHO II5G, IMPRESSAO 4XI. COM MATRIZES

UNIDADE

35000

UNIDADE

2000

UNIDADE

26000

UNIDADE

26000

UNIDADE

5200

UNIDADE

5100

L\IDADE

7000

UNIDADE

6000

UNIDADE

I2000

IDADE

6000

UN]DADE

6000

UNIDADE

6000

UNIDADE

I 1600

4I066-FOLDER EM PAPEL COUCHE I2OC 4XO COR.
I

FORMATO

50I59-PANFLETO
2IXI5CM
(PANFLETO 2IXI5CM (PANFLETO. PAPEL COUCHE
DIFERENTES. ARTE FORNECIDA PELO CONTRATANTE.

FORMATO2IXt5ct\t

)

5I9I2-FLYER NAS MEDIDAS I2CM LARGURA X 12 CM

DE

ALTURA,

EM

PAPEL

C

(FLYER NAS MEDIDAS I2CM LARCURA X 12 CM DE
ALTURA, EM PAPEL COUCHE I2OG COM BRILHO, 4XO
CORES, ACABAMENTO CORTE, ARTE FORNECTDA
PELO CONTRATANTE.)

I
LAROURA X
sI9I3-FOLDER

l

18

6
1

29,70

CM

6I359-ENVELOPE TIMBRADO 26X36

lt

ll
t..j

CM. OI

COR

I r x30cM

EM PAPEL COUCHê

2IX3I.-

(FOLDER EM PAPEL COUCHê 2IX3I, EM PAPEL COUCHê
6OKC OU PAPEL SIMILIAR IMPRESSãO 4XO
08,

(FOLDER FORMATO 08, pApEL COUCHê 230. 4X4 COM
FOTOLITO, 02 DOBRAS)

6I363-FOLDER

IO

ALTURA,

ENVELOP E TIMBRADO.26X36 CM.0l COR)
6I36O.FOLDER EM PAPEL COUCHê
(FOLDER EM PAPEL COUCHê 2IX3OCM)

6I362.FOLDER FORMATO
9

CM
EM

(FOLDER 2 DOBRAS NAS MEDIDAS 2ICM LARGTJRA X
29,70 CM DE ALTURÁ, EM PAPEL COUCHE I2OC COM
BRILHO. 4X4 CORES, ACABAMENTO: CORTE. ARTE
FORNECIDA PELO CONTRATANTE. )

6136I-FOLDER
8

CM

(FOLDER I DOBRAS NAS MEDIDAS I2CM LARGURA X
18 CM DE ALTURA, EM PAPEL COUCHE I2OG COM
BRILHO, 2Xl CORES, ACABAMENTO: CORTE, ARTE
FORNECIDA PELO CONTRATANTE )
5I9I4-FOLDER 2 DOBRAS NAS MEDIDAS 2I CM

LARGURA X
5

2I
ALTURA.

DOBRÁS NAS MEDIDAS

FORMATO

16-

(FOLDER FORMATO 16, pApEL COUCHê I t5, 4X4 COM
FOTOLITO, OI DOBRA.)
6I364-FOLDER FORMATO 16-02 DOBRAS
(FOLDER FORMATO 16, pApEL COUCHê I t 5, 4X4 COM
FOTOLITOT 02 DOBRÂ.)

UN

6I367-FOLDER FORMATO 16, PAPEL COUCHê 230,
(FOLDER FORMATO 16, PAPEL COUCHê 230, 4X4 COM
FOTOLITO O] DOBRAS )

61368-FOLDER. EM PAPEL
(FOLDER, EM PAPEL COUCHê
FOR\|ATOtrX-.lr . OI DOBRA)

COUCHê

t20G.

4X0

IzOGCOR.

6I369.PANFLETO FORMATO 2IX3ICM,-IMPRESSãO tXO

IJ

(PANFLETO FORMATO 2IX3ICM, EM PAPEL AP 56G.
TMPRESSãO

7

lXo)

+

v

4---D

>-í

6

l5

I

37o-PANFLETO FORMATO 2I X3 I CM-IMPRESSãO I X I

(PANFLETO FORMATO 2IX3ICM, EM PAPEL AP 56G,

LNIDADE

13600

LNIDADE

r800

UNIDADE

60

UNIDADE

600

UNIDADE

t2000

LNIDADE

[00

LNIDADE

600

UNIDADE

600

UNID,{DE

1200

L]NIDADE

1000

UNIDADE

2000

I-NIDÀDE

600

UNIDADE

50000

trNlD.{DE

50000

UNIDADE

50000

UNIDADE

50000

IMPRESSãO IX I )

t6
t'1

l8

l9

t0

lt

6I372.PANFLETO FORMATO 32 EM PAPEL AP 56. I/0.(PANFLETO FORMATO 32 EM PAPEL AP 56, I/0. )
6I373.PANFLETO FORMATO I6 EM PAPEL JORNAL IiO.(PANFLETO FORMATO 16 EM PAPEL JORNAL I/0.)
6I374.PANFLETO FORMATO 32 EM PAPEL AP 56, 4/0,( PANFLETO FORMATO 32 EM PAPEL AP 56,410.
61375-PAPEL TIMBRADO 2IX3OCM - IMPRESSãO 4XO
2IX3OCM,PAPEL
APERGAMTNHADO l20C TMPRESSãO 4X0 )
6I376-PANFLETO FORMATO 2IXIsCM-IMPRESSãO 4X4
(PANFLETO FORMATO 2IXI5CM, EM PAPEL AP 4OKG.
IMPRESSãO 4X4)
6I378-PANFLETO FORMATO 2IXI5CM--IMPRESSâO

(PAPEL

TIMBRADO

lx0.
(PANFLETO FORMATO 2IXI5CM. EM PAPEL AP 56G,
IMPRESSãO

I

X0,)

6I38I-PANFLETO FORMATO

lxt

23

(PANFLETO FORMATO 2IXI5CM, EM PAPEL AP 56G,
TMPRESSãO tXr )
6 I 384-PAMLETO FORMATO 2 I X3 I CM.. IMPRESSãO 4X4
(PANFLETO FORMATO 2IX3ICM. EM PAPEL AP 4OKC,
IMPRESSãO 4X4)

61559-PANFLETO
21

2I X I5CM...IMPRESSãO

FORMATO

2IXIsCM,.-

(PANFLETO FORMATO 2IXI5CM, EM PAPEL AP 4OKG,
IMPRESSãO 4X0)

6I56O.PANFLETO FORMATO 2IX3ICM,-, TMPRESSãO
4X0
(PANFLETO FORMATO 2IX3ICM, EM PAPEL AP 4OKG,
IMPRESSãO 4X0)

6I564-PANFLETO 2IX I5CM.4X4
)6

CORES.PAPEL

cocHE.l20G.
(PANFLETO

2

tX t5CM,4X4 CORES.PApEL COCHE,t20G.)

63OI5.PANFLETO
2IXI2CM
(PANFLETO 2IXI2CM - PANFLETO, PAPEL COUCHE
2',7

BRILHO

IsOG,IMPRESSãO

4X2.COM

MATRIZES

DIFERENTES, ARTE FORNECIDA PELO CONTRATANTE.
FORMATO 2tXl2CM. )

630I6-PANFLETO
IsXIOCM
- PANFLETO. PAPEL COUCHE
BRILHO II5G, IMPRESSãO 4XI COM MATRIZES
(PANFLETO I5XIOCM

t8

DIFERENTES. ARTE FORNECIDA PELO CONTRATANTE.

FORMATO r5XloCM.)

630|7-PANFLETO

32X2ICM

32X2ICM. PANFLETO. PAPEL COUCHE
BRILHO I8OC, IMPRESSãO 4X4 COM MATRIZES
(PANELETO

29

DIFERENTES, ARTE FORNECIDA PELO CONTRATANTE.

FORMATO 32X2lCM.)
63046-FOLDER 2 DOBRAS- MEDIDAS

X

-10

4

29.70

CN{

2I CM LARGURA
ALTURA

(FOLDER 2 DOBRAS- FORDER 2 DOBRA. MEDIDAS 2I
CM LARGURA X 29.70 CM ALTURA EM PAPEL AP I8OC.
4X4 CORES. ACABAMENTO: CORTE. ARTE FORNECIDA
PELO CONTRATANTE

#
/

.l

PREFEITURA

OE

Itin

Fazendo Iais Por
63O47.FOLDER

X
3t

I

Você

lLu

DOBRAS- MEDIDAS 22 CM LARGURA

32CM

ALTURA
(FOLDER I DOBRÂS. MEDIDAS 22 CM LARGURA X
32CM ALTURÂ EM PAPEL COUCHE LISO 180G,4X4
CORES. ACABAMENTO: CORTE. ARTE DORNECIDA

UNIDADE

200

LNIDADE

30000

UNIDADE

50000

UNIDADE

i00

U\IDADE

'1000

UNIDADE

9500

I.]NIDADE

10000

UNIDADE

11000

ld
\

PELO CONTRATANTE)

63050-FOLDER 2 DOBRAS- MEDIDAS

X
-i2

29.5

CM

4I CM

LARGURA

ALTURA

(FOLDER 2 DOBRÂS. MEDIDAS 4I CM LARCURA X 29.5

CM ALTURA EM PAPEL COUCHE LISO I8OG,4X4
CORES. ACABAMENTO: CORTE. ARTE DORNECIDA
PELO CONTRATANTE)
6305I-FOLDER 2 DOBRAS- MEDIDAS

X

32

CM

2I CM LARGURA
ALTURA

(FOLDER 2 DOBRAS. MEDIDAS 2I CM LARGURA X 32
CM ALTURA EM PÂPEL COUCHE COM BRILHO I2OO.
4X4 CORES. ACABAMENTO: CORTE. ARTE DORNECIDA
PEIO CONTRATANTE)
63073-FOLDER I - IOX2I CM (FECHADO
(FOLDER I - l0x2l CM (FECHADO); PAPEL COUCHE

LISO I7OG, 4X4 CORES .DUAS DOBRAS.ATE

50

MODELOS, COIú PROVA SHERPA

65042-ENVELOPE PAPEL
35

TIMBRADO

(ENVELOPE PAPEL TIMBRADO TAMANHOS VARIADOS
)
65064-ENVELOPE TIPO SACO, MEDINDO 240 X 340 MM.
(PAPEL OFF-SET, MIN 120 c, 4 X 0 COR (LOGOMARCA

36

PROJETOS), TINTA ESCALA, C/ FOTOLITO. FACA
ESPECIAL, CORTE/VINCO, MEDINDO ABERTO 4OO X 600

MM)

31

65065.ENVELOPE TIPO SACO, MEDINDO I80 X 250 MM,
( PAPEL OFF-SET, MIN t20 G,4 X 0 COR (LOOOMÂRCA
PROJETOS), TINTA ESCALA, C/ FOTOLITO, FACA
ESPECIAL, CORTE/ryTNCO, MEDINDO ABERTO 4OO X 3OO

MM)

-18

65067-FOLDER 2IX30CM. 4X4 - 02 DOBRAS
(. TINTA ESCALA EM COUCHE LISO II5G- FOTOLITO
INCLUSO DOBRÂDO, 02 DOBRAS,)

39

65068-FOLDER 2tX30CM. 4X4 - 04 DOBRAS ( TINTA ESCÂLA EM COUCHE LISO n5C. FOTOLTTO
INCLLJSO DOBRAD o, 04 DoBRAS.)

U\IDÂDE

10000

40

6508I-PANFLETO, FORMATO I6, PAPELCOUCHê I55GR,
( COM ÍMPRESSãO 4X4, SEPARADOS EM PACOTES DE
IOO UNIDADES (ARTES DIVERSAS))

UNIDADE

6000

l-rND

QNTD

METRO QUADRADO

+988

LOTE 05
ITEM
I

ESPECTFICAÇÀO DO rTEM

345Ig-ADESIVO VINIL

EM

(ADESM VINTL EM POLTCROMIA)

POLICROMIA

(

5I773-ADESIVO 64 X 94 CM, 4XO CORES TINTA ESCALA

EM

ADESIVO

VINIL

(ADESIVO 64 X 94 CM, 4X0 CORES TrNTA ESCALA EM

ADESIVO VINIL 240C. ARTE FORNECIDA PELO

U\IDADE

100

CONTRATANTE.) )

g

*__
*

PRETÊITURA
Fazondo llals Por

OE

\l
ef

Voca

5I472-ENVELOPAMENTO

VIATURA

DE

(ENVELOPAMENTO DE VIATURA.)

l

6I329.TELAS

ll

METRO QUADRADO

312

PAINEiS

(TELAS OU PAINEíS COM ESTRUTURA DE METALON
OU MADEIRA,PARA DIVULGAçãO DE PROJETOS.)

6I33O.ADESIVO
5

OU

\IETRO QU \DRADO

EM PAPEL COUCHê

i-j
\

I5X2ICM.

(ADESIVO EM PAPEL COUCHê, EM IXO COR. FORMATO

5X2lC\í.)
6I33I-ADESIVO EM PAPEL COUCHê I5X2ICM.(ADESIVO EM PAPEL COUCHê, EM 4XO CORES,
FORMATO l5X2lCM.)
61332-ADESM
LEITOSO
t5x2lcM
(ADESIVO LEITOSO. EM 4XO CORES. FORMATO

'\IDADE

r 1200

UNIDADE

l 1700

UNIDADE

800

Ur

I

6

7

l5x2lcM

61371-OUTDOOR IMPRESSO EM LONA GLOSS. ,140c
8

?

3,l0x9,l0M
(OUTDOOR IMPRESSO EM LONA GLOSS. 44OG ? 3.IO X

UNIDADE

l16

METRO QUADRADO

2000

UNIDADE

t0

UNIDADE

5000

UND

QNTD

9.t0M AFIXÂDO NO LOCAL)

I
l0

6I545-ADES[VO PERFURADO

33X48CM)
6185E.OUTDOOR IMPRESSO EM LONA GLOSS. 4OO .
3,IOXg,IOM AFIXADO NO
LOCAL

(ouTDooR IMPRESSO EM LONA CLOSS. 400
3,10x9,t0M AFtxÂDo No LocAL)

65086-ADESIVO REDONDO
tl

33X4ECM-

(ADESIVO PERFURADO, EM 4XO CORES, FORMATO

3

-

CM

(? FUNDO E ARTE á COMBINAR COM A CONTRATANTE

- LOGO SEMAS i -IMPRESSãO 4X0 CORES DE ACORDO
ARTE. )

LOTE 06
ITEM

ESPEcIFIcAÇÀo Do ITEM
,t0908-xERox

I

COLORIDA
XEROX COLORIDA PAPEL A4 )

40909-XEROX Elvl

PAPEL

-t.l

PAPEL

PRETO

A4

(XEROX EM PRETO PAPEL A4.)

6I394-XEROX

TAMANHO

(XEROX TAMANHO A3 OI COR FRENTE E VERSO)

UNIDADE

.30

r000

\ID-ÀDF-

16000

UNIDADE

102000

UNIDADE

4000

IJNIDADE

.17-i000

t.rND

QNTD

UNIDADE

90.i0

L

63067-IMPRESSOS

.t

(IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO NO FORMATO
33X46CM IMPRESSA EM 4XO COR NO PAPEL CARTãO
3OOG ARTE, FOTOLITO E PROVÂ INCLUSOS, VINCADAS
E DOBRADAS, CONSIDERAR PEDIDOS MINIMOS DE 3OO
LNID ADES POR ORDEM DE SERVIçO)
65563.XEROX
BRANCO
()GROX A 4 PRETO E BRANCO FRENTE E VERSO )

A4

PRETO E

LOTE 07
ITE\,I

ESPECIFICAÇÀO DO ITEM

61324-ENCADERNAçãO DE
(ENCADERNAçãO

COM CAPA PLáSTICA.

I7-25MM.
FRENTE

TRANSLúCIDA E TRáS FOSCA E ESPIRAL DE I7.25I\'íM,)

4

á-/

D

g--

{

PREFEITURA

OE

ã{<

Frzendo llalr Por
6I337-CAPA PLáSTICA

Voca

E

ESPIRAL DE

9A

12 MM

(CAPA PLáSTICA E ESPIRAL DE 9 A I2 MM)

61356-ENCADERNAçãO DE
(ENCADERNAçãO

UNIDADE

**

07-t4MM.-

COM CAPA PLáSTICA,

FRENTE

UNIDADE

7

UNIDADE

{100

UNIDADE

.1520

UNIDADE

t-560

UNIDADE

1560

UNIDADE

I

tâl
\!

760

TRANSLúCIDA E TRáS FOSCA E ESPIRAL DE 07-I4MM.)

61357-ENCADERNAçãO DE
(ENCADERNAçãO

-1

9-l2MM.

COM CAPA PLáSTICA,

FRENTE

TRANSLúCIDA E TRla FOSCA E ESPIRAL DE 9.I2MM

61358-ENCADERNAçãO DE
(ENCADERNAçãO

)

l4-30MM.

COM CAPA PLáSTICA,

FRENTE

TRANSLúCIDA E TRáS FOSCA E ESPIRAL DE I4-3OMM.)

61379-PLASTIFICAçãO

6

EM

FORMATO loxl5CM-

( PLASTIFICAÇ{qEM FORMATO lOxl5CM. )
6138o-PLASTIFICAçãO EM FORMATO
15X2lCM( PLASTIFICAçãO EM FORMATO l5X2lCM. )
61383-PLASTIFICAçãO, COM PELICULA BOPP 5MM,

7

FORMATO

3

(PLASTIFICAçãO.

2lx3lcM-

COM PELiCULA BOPP

FORMATO 2lX3 tCM.

I

I

O8

ESPECIFICAÇAO DO ITEM

UND

QNTD

5I775-BANNER HORIZONTÂL PARA FI-,NDO DE PALCO.
(BANNER HORIZONTAL- (BANNER - MEDIDAS: 1,20M X
5M, IMPRESSAO 4 CORES EM LONA E ACABAMENTO
COM ILHOS. ARTE A SER DESENVOLVIDA PELA
MOBILIZACAO SOCIAL ))

UNIDADE

l5

UNIDADE

t00

UNIDADE

7330

\IDADE

:50

UNIDADE

1'10

UNIDADE

220

UNIDADE

t00

5I776.BANNER

(BANNER VERTTCAL-(MEDIDAS 0,90M

VERTICAL

X

t,20M.

IMPRESSAO 4 CORES EM LONA E ACABAMENTO COM

ILHOS. ARTE A SER DESENVOLVIDA
MOBILIZACAO SOCIAL ))

l

560

)

LOTE
ITE\

5MM.

6I333-BANNER

EM

(BANNER EM POLICROMIA

E

PELA

POLICROMIA.

ACABAMENTO EM

MADEIRA OU ILHóS
6302I-BANNER - PARA FUNDO DE PALCO. MEDIDAS:

-l

5

6

7

t,50M
x
6M
(BANNER - PARA FLINDO DE PALCO. MEDTDAS: 1,50M
X 6M. BANNER MEDIDAS:I,5OM X 6M. IMPRESSãO 4
CORES EM LONA E ACABAMENTO COM ILHOS. ARTES
A SER DESENVOLVIDA PELA MOBTLIZAçãO SOCIAL.)

63022-BANNER - MEDIDAS: 2,00M X 1,20M
(BANNER - MEDIDAS: 2,00M X 1,20M, BANNER
MEDIDAS:2,00M Xl20M, IMPRESSãO 4 CORES EM LONA
E ACABAMENTO COM ILHOS. ARTES A SER
DESENVOLVID A PELA MOBILIZAÇãO SOCIAL.)
63023-BANNER - PARA FUNDO DE PALCO. MEDIDAS:
1,60M
x
4M
(BANNER - PARA FLINDO DE PALCO. MEDIDAS: I,60M
X 4M, BANNER MEDIDAS:1,60M X 4M, IMPRESSãO 4
CORES EM LONA E ACABAMENTO COM ILHOS. ARTES
A SER DESENVOLVIDA PELA MOBILIZ
SOCIAL.

63024-BANNER - MEDTDAS: 2,50M Xl,40M
(BANNER - MEDIDAS: 2,50M X 1,40M, BANNER
MEDIDAS:2.SOM

X

1.40M, IMPRESSàO

4

L

*

CORES EM

&-

ItrÉtr P R E F E IT U RÀ
tFr

Faz€odo Xâi! Por

D

E

Voca

LONA E ACABAMENTO COM ILHOS. ARTES A

I.80M

8

X

41

9

-

DE

BASTãO

E

100

LTNIDADE

I00

LNIDADE

100

UNIDADE

r00

U\D

QNTD

LTNIDADE

50

L]NIDADE

,10000

sERVrÇO

1,1200

UNIDADE

26530

SER

DESENVOLVIDA PELA MOBILIZAçãO SOCIAL.)
65078-CONFECçãO DE BANNER EM LONA 380,
( IMPRESSãO DIGITAL E INSTALAçãO, LONA 380,

ACABAMENTO

UNTDADE

X

X

LONA E ACABAMENTO COM ILHOS. ARTES A

l0

€

3M

(BANNER - PARA FTNDO DE PALCO. MEDIDAS: 1.80M
X 3M, BANNER MEDIDAS:1.80M X 3M, IMPRESSãO 4
CORES EM LONA E ACABAMENTO COM ILHOS. ARTES
A SER DESENVOLVIDA PELA MOBILIZAÇãO SOCIAL.)
2,00M
63026-BANNER
MEDIDAS: 1,60M
(BANNER
MEDIDAS: t,60M
2,00M, BANNER
MEDIDAS:1,60M X 2,00M, IMPRESSãO 4 CORES EM

-

I

SER

DESENVOLVIDA PELA MOBtLIZAçãO SOCIAL.)
63025-BANNER. PARA FUNDO DE PALCO. MEDIDAS:

PONTEIRA PARTE

INFERIOR E SUPERIOR.)

ll

65079-CONFECçãO DE FAIXA EM LONA 380
(, COM IMPRESSãO DIGITAL E INSTALAçãO, COM ILHóS
M,.)

LOTE 09
ITEM

ESPECIFICAÇAO DO ITENÍ

3454S-CALENDARIO
I

l

DE

MESA
(CALENDARIO DE MESA (JANEIRO A DEZEMBRO)
TAMANHO 4OX2ICM, 4XO CORES, EM CARTãO
SUPREMO 3OOG, 16 LAMINAS, I3X2I CM,4XO COM
CORTE VINEO E ENCARDENADOS)
5I926-LEQUE EM CARTãO SUPREMO, IMPRESSãO 4XO
(LEQUE EM CARTAO SUPREMO, IMPRESSAO 4XO COM
CORTE ESPECIAL EM FORMATO DE CORACAO,)

60,+40-REVISTA CAPA: 4lXX28CM. 4X4 CORES.
( TTNTA ESCALA EM COUCHê LISO 250G. MIOLO:20
PáGS, 20.5X28CM, CORES, TINTA ESCALA EM COUCHê
LISO I I5G, DOBRADO, ALCEADO,)

6I343.CARTILHA
4

4X4

(CARTILHA 4X4 CORES EM PAPEL COUCHê LISO,20
PáCINAS)

63072-JORNAL (JORNAL

-

42X29,'1

42X29.7 CM

(ABERTO)

CM (ABERTO) COM 16 PAGINAS.

PAPEL RECICLATO 9OG 4X4 CORES UMA DOBRAS. ATE
I2 MODELOS E COM PROVA SHERPA)

UNIDADE

r

UNIDADE

3000

UNIDADE

800

LINIDADE

1000

100

63075-AGENDA

ESCOLAR
(AGENDA ESCOLAR - CAPA E CONTRA CAPA 15 X2ICM
(FORMATO FECHADO), 4 X O COR, PAPEL CARTãO
6

SUPREMO 300G COM LAMINAÇãO FOSCA. MIOLO:
15X21 CM ( FORMATO FECHADO),4 X4 CORES, PAPEL

SULFITE 75G, I7O PAGINAS. ACABAMENTO COM
WTREO TRANSPARENTE. ATE
PROVA SHERPA.)

65083-CARTILHA TAM
7

8

(

2

MODELOS

A4

E

COM

(FECHADA)

COM 16 PáGINAS, CAPA EM PAPEL COUCHê I5O,
IMPRESSãO 4X4, MIOLO PAPEL SULFITEgOCR,
IMPRESSãO 4X4.)
65084-CHAVEIROS

OU

EM MATERIÀL EMBORRACHADO

EM

METAL

§.--

&_

{

PREFEITIJRA

l)E

FârEndo Ial!

Por

Í

Voca

( - COM PERSONALIZAçãO NOS DOIS LADOS:
MENSACEM EDUCATIVA DE UM LADO E
LOGOMARCAS. TAMANHO: 3.5CM DE DIâMETRO EM
FORMATO CIRCULAR. CORRENTE: 3,0CM. ARGOLA
2,5CM.)

LOTE IO
ITE\,I

ESPECIFTCAÇÃO DO ITEM

62338-DIARIO
I

QNTD

UNIDADE

3000

UNIDADE

6000

UNIDADE

6000

I \II'ADF

5000

UNIDADE

600

INFANTIL

(DIARIO DE SALÂ DE AULA, PARA EDUCAÇAO

INFANTIL-ENCADERNADO CAPA EM PAPEL COUCHE
COLORIDO COM ESPIRAL

62339-DIARIO

LND

I

FOLHA DUPLA.

FUNDAMENTAL

I

(DIARIO DE SALA DE AULA FUNDAMENTAL IO AO 5"
1

ANO 40 FOLHAS, COM CAPA DE PAPEL COUCHE
COLORIDO, ENCADERNADO COM ESPIRAL.

I

FOLHA

DUPLA

6234O.DIARIO

FUNDAMENTAL
II
(DIARIO DE SALA DE AULA FT]NDAMENTAL II 6' AO 9"
ANO. 37 FOLHAS COM CAPA EM PAPEL COUCHE,
COLORIDO ENCADERNADO COM ESPIRAL. I FOLHA
DUPLA.

6234I-DIARIO PARA

EDUCAÇAO

FISICA

(DIARIO DE SALA DE AULA P,ARA EDUCAÇAO FISICA.
J

37

FOLHAS. COM CAPA

E]\{ PAPEL

COLORIDO, ENCADERNADO COM ESPIRAL.

COUCHE.

I

FOLHA

DI-]PI,A

)

65O4I.DIARIOS

EDUCA

MAIS

(DÍARIOS EDUCA MAIS ENCADERNADO EM FOLHA A4
COM CAPA PLASTICA

LOTE I
ITE\ I

I

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM

t

r}iD

QNTD

51927-LMETO. MEDIDAS: 2l CM LARGURA X29,7 CM

DE

ALTURA

(ABERTO
29.7 CM DE
ALTURA (ABERTO) E I5X2I CM (FECHADO}. EM PAPEL
APERGAMINHADO I2OG. COM 2X2 CORES, MIOLO COM

(LMETO. MEDIDAS: 2l CM LARCURA X

3l

PAGINAS, ACABAMENTO: CORTE, DOBRA,

UNIDADE

100

UNIDADE

t000

2

GRAMPOS ARTE FORNECIDA PELO CONTRATANTE
63056-LIVRO MEDIDAS 2I CM LARGURA C 2I CM DE
ALTURÁ
(FECHADO)

(LIVRO MEDIDAS

2I CM

LARCURA

C 2I CM

DE

ALTURA (FECHADO) . CAPA EM PAPEL COUCHE I8OG
COM BRILHO, COM4XO CORES, MIOLO COM 60

PACINAS (INCLUINDO CAPA EM PAPEL II5G COM
BRILHO COM 4X4 CORES, IMPRESSO EM OFFSET.

ACABAMENTO: CANOA COM 2 GRAMPOS, SERVIÇO,
FOTOLITO. INTERCALÂÇÃO, CRAVAÇÀO DE CHAPA.

..l

ARTE FORNECIDA PELO CONTRÁTANTE

63070-LIVRO DE

IOO

PAGINAS
(LMO DE r00 pActNAS - cApA 2lX29,7CM (FORMATO
FECHADO) PAPEL CARTãO SUPREMO 3OOG 4X4 CORES.
COM LAMINA
FOSCA. MIOLO 2IX29,7CM FORMATO

/

J/

UNIDADE

d- D

6000

D.-

PREFEIÍURA

OE

Fatêndo gals Poí

Voca

FECHADO PAPEL OFF SET 75G, 4X4 CORES

PAGINAS. ACABAMENTO COM

.

t

IOO

(LlvRO MEDIDAS: 22 CM LARGURA

l

4-i

tâ\

ESPIRAL
TRÂNSPARENTE E PROVA SHERPA. ATE 5O MODELOS-)
63055-LIVRO MEDIDAS: 22 CM LARGURA X 33 CM DE
ALTURA
(FECHADO)

\o,

X 33 CM DE

ALTURA (FECHADO) - LIVRO MEDIDAS: 22 CM X 33 CM
(FECHADO). CAPA EI\,I PAPEL COUCHE 3OOG BRILHO
4X4 CORES. MIOLO COM I40 PAGINAS EM PACINAS EM
PAPEL COUCHE I I5G BRILHO 4X4 CORES, . IMPRESSO
EM OFFSET.ACABAMENTO: CANOA COM 2 GRAMPOS,

UI.iIDADE

600

SERVIçOS, FOTOLITO, INTERCALAçãO, cRAVAçãO DE
CHAPA. ARTE FORNECIDA PELO CONTRATANTE.)

LOTE

12

ITEII

ESPECTFICAÇÃO DO rTEM

UND

QNTD

I

62343-CADERNO DE PROVA I5
FOLHAS
(CADERNO DE PROVAS A3, IMPRESSO FRENTE E

UN_'IDADE

400000

L\IDADE

110000

LND

Q\TD

UNIDADE

li0

UNIDADE

i60480

UND

QNTD

LNIDADE

50

VERSO UMA COR, COM 15 FOLHAS)

l

65568-CADERNO DE PROVAS

A4 COM 20

FOLHAS

(CADERNO DE PROVAS A4. IMPRESSO FRENTE

E

VERSO UMA COR. COV 20 FOLHAS )

LOTE I.]

ITE\I

ESPECIFICAÇAO DO ITEIvÍ

62342.APOSTILA COM
I

PAG
VERSO,

(APOSTILA COM I5O PAGINAS, FRENTE E
ENCADERNADO COM ESPIRÂL TAMANHO 2IOMM X
297MM.)
65570-APOSTILA COII{

1

I5O

I5 PAGINAS, FRENTE E

VERSO

(APOSTILA COM 15 PAGINAS, FRENTE E VERSO,
ENCADERNADO COM ESPIRAL TAMANHO 2IOMM X
29TMM.)

LOTE I.I

ITE\I

I

ESPECIFICAÇAO DO tTEllí
51953-PLACA DE HOMENAGEM. MATERIALT PLACA EM
ACO
ESCOVADO
(PLACA DE HOMENACEM. MATERIAL; PLACA EM ACO
ESCOVADO COMPRIMENTO DA PLACA I6 CM
LARGURA IO CM TEXTO IMPRESSO EM BAIXO RELEVO
NA COR PRETA COM ESTOJO EM VELUDO PRETO
CONTENDO PONTO DE APOIO PARA A EXPOSICAO DA
PLACA MATERIAL ESTOJO MADEIRA REVESTIDO DE

TECIDO DE VELUDO PRETO EXTERNA

$

E

INTERNAMENTE)

5I954.PLÂCA DE INAUGURÂCAO EM ACM

(PLACA DE INAUCURACAO EM ACM EM ALTO OU

4

LNIDA DE

t0

BAIXO RELEVO LETRAS PRETAS FUROS NOS CANTOS

-r/

4--

4r-

P R E F E IT U RA

O

Fâzrndo Ieis Po.

Voca

E

FNEB
PARA FIXACAO EM PAREDE CON,í PROLONCADOR
MEDINDO

7OX5O

CM

61561-PLACA DE

INAUGURÁçãO-50X60CM.

(PLACA DE INAUGURAçãO. IMPRESSãO EM ALTO OU

BAIXO RELEVO NA CHAPA METáLICA. FORMATO

T,T\]IDADE

r80

UNIDADE

5l

UNIDADE

t0

UND

QNTD

LNIDADE

,1000

UNIDADE

-1000

LNIDADE

4200

UNIDADE

1000

UNIDADE

5000

LNIDADE

2000

50x60cM.)

l

61561-PLACA DE INAUGURAçãO 50X40CM
(PLACAS DE INAUGURAçãO 50X40CM,C/ ACM OU
VIDRO RESINADO E PROLONGADORES EM AçO INOX)

65080-PLACA DE IDENTIFICAçãO. 1000
(AXL),

(CONFECCIONADA

X

EM LONA COM

2500 MM

IMPRESSãO

DIGITAL, ESTRUTURÁ EM ME TALãO, INCLUSOS ITENS
NECESSázuOS à INSTALAçãO.)

LOTE

ITEII

I5

ESPECIFICAÇAO DO ITEM

5I950-PASTA CONFECCIONADA EM

I

PAPEL
ENCORPADO
TRIPLEX,
(PASTA CONFECCIONADA EM PAPEL ENCORPADO
TRIPLEX. GRAMATT]RA 250 G/M' FOSCA MEDINDO 452
MM DE ALTURA X 470 MM DE LARGURA NO FORMATO
ABERTO 2XO CORES BOLSO INTERNO COM CORTE
DOBRA ARTE FORNECIDA PELO CONTR!\TANTE)
5 I95 I-PASTA GESTANTE. PASTA CONFECCIONADA ENl

PAPEL

2

6

I

7

ORAMAT

MEDINDO 320 MM DE ALTURA X 480 MM DE LARGURA
NO FORMATO ABERTO 4XO CORES BOLSO INTERNO
COM CORTE DOBRÁ ARTE FORNECIDA PELO
CONTRATANTE)
6I377-PASTA PERSONÂLIZADA, FORMATO ABERTO
31x45.
TMPRESSãO 4X0
( PASTA PERSONALIZADA, FORMATO ABERTO 31X45,
IMPRESSãO 4XO COR, PAPEL CARTãO SUPREMO, COM
BOLSO INTERNO, SEM LAMINAçãO. )

62370-CAPA
.t

SUPREMO.

(PASTA CESTANTE. PASTA CONFECCIONADA EM
PAPEL SUPREMO, GRAMATURA 25OGMA: FOSCA

DE

PROCESSO

PÂPEL AP

ISOG

(CAPA DE PROCESSO. IMPRESSãO IXO COR EM PAPEL
AP. 180G. FORMATO 48 X33CM.)
63058-PASTA GESTANTE RECEM NASCIDO
(PASTA GESTANTE RECEM NASCIDO. PASTA RECEM
NASCIDO CONFECCTONADA EM PAPEL SUPREMO.
GRAMATURA 25OG/M:. FOSCA MENDINDO 320 MM DE
ALTURA X 480 MM DE LARGURA. NO FORMATO
ABERTO.4XO CORES, BOLSO INTERNO COM CORTE.
DOBRA. ARTE FORNECIDA PELO CONTRATANTE
65076-PASTA PRODUZIDA EM PAPEL TRIPLEX NO
TAMANHO 45,5 X 3I,5 CM ABERTA
(, IMPRESSãO 4/0, LOCOMARCA SEMDS/PREFEITURÂ
CANTOS ARREDONDADOS, BOLSO PARA FOLHETOS,
COM BLOCO DE ANOTAçÕES EM PAPEL OFFSET 7OG
COM 25 FOLHAS DE 15 X 2I CM, COM CAPA IMPRESSãO
4/O (LOGOMARCA SEMDS/ PREFEITURA).)
65564-CONFECçãO DE CAPA EM FOLHA AP 40KG
(CONFECçãO DE CAPA EM FOLHA AP 4OKG, IMPRESSãO
4X0)

hf

lú

"rP

Ê
UNIDADE

t620

9-

PREFEIÍIIRA

OE
MUNI(

F!z!ndo Xals Por
8

-

pl..)

VERDF

Vocô

REFERENCIAL DE PREÇOS

8.1 - Os preços de referência ora apresentados foram estimados com base na media do s preços
coletados viabilizados para verificação no mercado dos valores atinentes a contratação deste
objeto, conforme coletas de preços anexados nos autos deste pÍocesso.
8.2 - A Prefeitura Municipal de Crateús reserva-se ao direito de só divulgar o valor eslimado
unit:lrio na etapa de lances do Pregão. Precedentes: Acórdão n' 1.789/2009 - Plenário. Acórdão
n'3.028/2010 - Segunda Câmara e Acórdão n'2.080/2012 - Plenário. todos do Tribunal de
Contas da União - TCU.
e. DorAÇÃo oRÇAMENTÁRrA
9.1. O Sistema de Registro de Preços independe de previsão orçamentiiria. Isso porque não há
obrigatoriedade da contratação, poÍanto não há necessidade de se demonstrar a existência de
recurso.
9.2. Com base no art. 7o, § 2o do Decreto Federal no 7 .892 de 23 de janeiro de 2013, que
Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no aÍ. l5 da Lei no 8.666, de 2l de juúo
de 1993, preceitua: "Na licitação para registro de preços não é necessiirio indicar a dotação
orçamentária, que somente seÉ exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento

hábil".
9.3. As despesas do exercício subsequente correrão à conta da dotação consignada para esta
atividade, ficando adstritas ao respectivo crédito orçamentário.

os DoCUMENTOS DE HABILTTAÇÃO
r0. l. HABTLtTAÇÃo JURiDICA:

10.

CONSTSTTRÂO Bpr:

. Cópia de Cédula de Identidade e CPF do Sócio (s) da empresa:
10.1.2. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa fisica. no registÍo público de
10. I

.1

empresa mercantil da Junta comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou
agência. apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem
sede a matriz.

10.1.3. ATO CONSTITUTM, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL

CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro púbtico de empresa mercantil
da Junta Comercial, em se tmtando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades p«rr
ações, acomparhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da
licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com
averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.
10.1.4. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTM, no caso de sociedades simples - excero
cooperativas - no Cartório de registro das Pessoas Jurídicas acompaúada de prota da diretoria
em exercício; devendo. no caso da Iicitante ser a sucursal. filial ou agência. apresentar o registro
no Cartório de registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório
onde tem sede a matriz.
10.1.5. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO. em se rratando de empresa ou sociedade
estrangeira em fi.rncionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÀO PARA
FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
10. r.6. CERTIFICADO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDMDUÂL

(CCMEI), tipo empresarial que se equipara ao empresário individual. conforme Lei
Complementar n' 12812008, devidamente disponibilizada integralmente em ambiente virtual.
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OBS: Os documentos listados acima deverão estar acompanhados de todas as alteraçõ es ou
consolidação respectiva.
10.1 .7. Licenciamento Ambiental emitido pela Secretaria do Meio Ambiente ou orgao
municipal competente da sede da licitante, compatível com o objeto da licitação, referente ao
exercício vigente.
10.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ):
10.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual. se houver.
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto contratual;
10.2.3. Prova de regularidade paÍa com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante.
a) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da
Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa
da União (CND). emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 1.751, de 2 de outubro de2014;
b) A comprovação de regularidade paÍa com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
c) A comprovação de regularidade paÍa com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal.
10.2.4. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
através de Cenificado de Regularidade de Situação - CRS;
10.2.5. Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho. atraves da Certidão Negatila
de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme Lei 12.44012011.
10.2.6. Certidão de Debitos com base na Portaria MTE no 1 .421/2014. através do sítio do
Ministério do Trabalho e Emprego.
10.3- QUALIFICAÇÃO TÉCNICI:
10.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compalível em
características com o objeto da licitação, através de atestado fomecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, emitido em papel timbrado do órgão emissor, de modo a comprovar
que a licitante estií executando oujá executou os serviços do objeto deste termo de referencia,
bem como prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. O
atestado deverá ser datado e assinado por pessoa fisica identificada pelo nome e cargo exercido
na entidade, estando às informações sujeitas à conferência pelo Pregoeiro ou quem este indicar.
Os atestados deverão estar necessariamente em nome da licitante.
10.3.2. Poderá, facultativamente, vir acompanhado j unto ao atestado de capacidade técnica para
comprovação ao que dispõe o item 10.3.1. instrumento de termo contratual ou nota fiscal
respectiva ao qual o atestado faz vinculação.
10.4. QUALIFICAÇÁO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
10.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (DRE) do último exercício fiscal.
já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede
da licitante. acompanhado dos termos de aberhua e de encerramento do Livro Diiirio - estes
termos devidamente registrados na Junta Comercial - constando ainda, no balanço, o número
do Livro DiriLrio e das folhas nos quais se acha transcrito, que comprovem a boa situaçâo
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finalceira da empresa. com vistas aos compromissos que terá de assumir caso lhe
adjudicado o objeto licitado, devidamente assinado pelo contador responsável. sendo
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
10.4.1 . 1 . Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstraçôes
Contábeis assim apresentados:
a) Sociedades empresariais em geral: Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (DRE)
do último exercício fiscal registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio
da Licitante. acompanhados de cópia do termo de abertura e de encerramento do Livro Diario
do qual lbi extraido.
b) sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas regidas pela
Lei n". 6.404176: registrados ou autenticados na Junta comercial da sede ou domicílio da
licitante; ou publicados na imprensa oficial da união, ou do Estado, ou do Distrito Federal
conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou, ainda, em jomal de grande
circulação editado na localidade em que está a sede da compaúia;
c) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas jurídicas do local de sua sede:
caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresária, deverá sujeitar-se às
normas fixadas para as sociedades empresárias.
d) As empresas constituídas a menos de urn aro: deverão apresentar demonstrativo do Balanço
de AbeÍura, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial do domicílio da
Licitante, acompanhado do termo de abernra do Livro Diário - este terrno devidamente
registrado na Junta Comercial assinado pelo sócio-gerente ou diretor e pelo contador ou outro
profissional equivalente. devidamente registrado no Conselho Regional de contabilidade.
I 0.4.2. Entende-se que a expressào "no forma da /ei' constante no item I 0.4. 1. no mínimo:
balanço patrimonial e DRE. registro na Junta comercial ou órgào competente. termos de
abertura e encerramento).
10.4.3. As cópias deverão ser originiírias do Livro Diiírio devidamente formalizado e registrado.
10.4.4. A empresa optante pelo sistema público de Escrituração Digital - spED poderá
apresentá-lo na 'forma da lei".
10.4.5. Entende-se que a expressão "na forma da lel' constanÍe no item 10.4.4. engloba. no
mínimo:
a) Balanço Patrimonial;
b) DRE Demonstração do Resultado do Exercício;
c) Termos de abertura e de encenamento do Liwo Diário;
d) Recibo de entrega de escrinração contábil digital (Para efeito o que derermina o Art. 2" do
Decreto No 9.555, de 6 de novembro de 201 8);
oBS: A autenticação de livros contiibeis das pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do
Comércio. poderá ser feita pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped. instituído pelo
Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007 . por meio da apresentação de escrituração contábil
digital. na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda. (At. 1" do Decreto No 9.555. de 6 de novembro de 2018).
10.4.6. As cópias deverão ser originárias do Livro Diário constante do SpED.
10.4.7. A Escrituração Digital deverá estar de acordo com as Instruçôes Normativas (RFB n.
142012013 e RFB n' 1594) que tratam do Sistema Público de Escrituração Digital SpED. para
maiores informações, verifi car o site www.receita.gov.br, no link SPED. Ficaado a exigência
\/
de apresentação do Balanço Patrimonialdoúltimoexercíciosocial,aserapresentadonoprazo>

,,"J

v

PREFEITURÂ

OE

Fâzêndo Llal6 PoI

Você

que determina o art. 5' das Instruções Normativas da RFB, bem como o que determt
ia no Acórdão TCU n" 2.66912013 de relatoria do Ministro Valmir Cam lo.
Juris
OBS: Os prazos para apresentação dos Balanços Patrimoniais para as empresas optantes pelo
Normativa n' 2.023 de 28 de abril de 2021 .
sistema SPED são ueles definidos na Ins
deverá
ser apresentado, juntamente com os
10.4.8. Se necessária a atualização do balanço,
documentos em apÍeço, o memorial de cálculo correspondente.
10.4.9. Com base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira da
empresa, em conformidade com o art. 19, Inciso XXIV da Instrução Normativa rf 06/2013MPOG, as empresas deverão apresentar o cálculo dos índices financeiros. sendo qualificadas
apenas as que forem consideradas solventes. Para isso serâo utilizadas as seguintes definições
e formulações: a boa situação financeira, será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral
(LG), maior que um (>1), Solvência Geral (SG). maior que um (>l) e Liquidez Corrente (LC).
maior que um (>1), cumulativamente, resultantes da aplicação das fórmulas:
LG

:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG:

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LC

:

Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.4.9.1. As empresas. que apresentarem resultado inferior ou igual a I (um) em qualquer
dos índices de Liquidez Geral (LG). Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), dererão
comprovar patrimônio liquido de l0%o (dez por cento) do Valor Estimado da contrataçào.
Devendo a comprovação ser feita relativamente à data de apresentação da proposta.
10.4.9.2. JUSTIFICATIVA DA EXIGENCIA DOS INDICES CONTAVEIS:
a) Realizada pesquisa na legislação específica e em órgãos que promovem procedimentos
licitatórios, constatou-se a utilização dos Índices contábeis acima, conclusivamente, os mais
adotados no segmento de licitações:
b) Portanto, o atendimento aos índices estabelecidos no Edital, demonstrará uma situaçào
EQUILIBRADA da licitante. Caso contrário. o desatendimento dos índices, revelará uma
situação DEFICITÁRIA da empresa, colocando em risco a execução do contrato.
c) Ante o exposto, a exigência do Edital nada mais fez qlue Írad:uzir em critérios objetivos o
disposto no arÍ.37, XXI, da Constitúção Federal, uma vez que a contratação de empresas em
situação EQUILIBRADA é o mínimo que a Prefeitura Municipal de Crateús deve cercar-se
para assegurar o integral cumprimento do contrato. Ademais, os indices escolhidos foram
democráticos, na medida em que estabelecem um "mínimo" de segurança na conffatação.
t0.4. 10. Apresentar CERTIbÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA ou RECUPERAÇÃo
JUDICIAL expedida pelo distribuidor da sede da pessoajurídica. dentro do prazo de validade:
10.4.11. O MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI que no ano calendário
anterioÍ não tenha auferido receita bruta de até RS 81.000,00 (oitenta e um mil reais). está
dispensado do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercicio social na
forma do item anterioÍ, conforme aÍt. 1.179 § 2" do Código Civil e art. 18-A §1" da Lei
Cornplementar n" 123/2O06, entretanto deverá apresentar a DASNSIMEI (Declaração Anual do
ional - Microemp reendedor Individual), para comprovar tal condição.
Simp CS
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10.5. OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÁO:
10.5.1 . Declaração de que:
a) Declaraçào de que. em cumprimento ao estabelecido na Lei no 9.854, de 27/10/1999.
publicada no DOU de 2811011999, e ao inciso XXXII, do artigo 70, da Constituição Federal,
não emprega menores de l8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a
partir de l4 (quatorze) anos;
b) Declaração de conhecimento de todos os parâmetros e elementos da descriminação do
serviço a ser ofertado e que sua pÍoposta atende integralmente aos requisitos constantes no
edital:
c) Declaração expressa de integral concordância com os termos do edital e seus anexosi
d) Declaração. sob as penalidades cabíveis. de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação. ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, (art.32. §2'.
da Lei n.'8.666193);
e) Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão, será considerada apenas a que tiver
sido emitida no miíximo até 30 (trinta) dias antes da data do início da disputa.
10.5.2. Se o licitante for a MATRIZ. todos os documentos deverão estar em nome da matriz. se
for a FILIAL, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela pÍópria natuÍez4 comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
10.5.3. Caso o licitante prctenda que uma de suas filiais/matriz que não o participante desta
licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os
estabelecimentos.

10.6. OBSERVAÇÔES - DA PARTICIPAÇÁO DE MICROEMPRESAS (ME) E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e os microempreendedores individuais
(MEI);
10.6.1. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n" 123106. as MEl. ME e EPP.
deverão apresentar toda a documentação exigida no Edital, mesmo que esla apresente alguma
restrição com relaçào à regularidade fiscal e trabalhista:
a) Havendo alguma restrição com relaçâo à regularidade fiscal e trabalhist4 será assegurado as
MEI, ME e EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual
período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo (a) Pregoeiro (a), nos termos do § 1",
art. 43, do mesmo dispositivo na Lei Complementar n". 723/2006, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
b) A não regularização da documentação no pÍtvo previsto acima implicará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 8l da Lei 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para contrataçào. ou revogaÍ a licitação.

rr. DA PROPOSTA DE PREÇOS
I I .1. O envelope "Proposta de Preço" deverá conter a relação dos serviços, sua discriminação
conforme o termo de referencia. contendo seus respectivos preços em algarismos. bem como
valor global em algarismos e por extenso, em uma única via, sem rasuras, emendas, ressalvas
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ou entrelinhas, em papel devidamente identil-rcado com o número de inscrição no CNPJ o
timbre impresso do licitante e número de telefone, devendo. suas folhas serem rubricadas;
I 1.2. A indicação da ruzão social da empresa./nome licitante. o número de inscrição no CNPJ
de seu estabelecimento e endereço completo deverá ser o que efetivamente irá prestar o objeto
da ticitação. São facultativas as informações dos dados referentes ao número de banco. agência
e conta corrente nesta etapa da licitação, sendo obrigatóri4 posteriormente, para a licitante
vencedora.
I 1.3. Os pÍeços pÍopostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outÍo argumento não previsto em lei.

11.4. As Propostas de Preços serão consideradas de acordo com este termo de referência,
expressa em Real (R$). em algarismos e por extenso. computando todos os custos necessários
para o atendimento do objeto desta licitação. bem como, todos os impostos. encargos
trabalhistas. previdenciários, fiscais e comerciais. taxas, fretes. seguros. deslocamentos de
pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou
indiretamente sobre a execução dos serviços, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos
os custos com materiais e serviços necessários à execugão do objeto em perfeitas condições de
uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.
11.5. A validade da Proposta será de 60 (sessenta) dias;

4

11.6. E obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE
PREÇOS.
11.7. Ocorrendo discrepância entÍe os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros,
devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias.
11.8. O representante do licitante, que será credenciado nos termos do edital e deverá estar apto
a formalizzr na própria sessão, por escrito, Proposta de Preço que consubstancie o lance
vencedor, se for o caso.
11.9. Será desclassificada a Carta Proposta apresentada em desconibrmidade com estes itens.
I 1.10. Encerrada a fase de lances e/ou negociação, havendo ou não mudança do preço inicial.
depois de declarado aceito o preço proposto, o licitante vencedor deverá encaminhar Carta
Proposta final consolidada. em original, devidamente assinada, com os preços atualizados. no
prazo miiximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação feita em sessâo pelo
Pregoeiro para o endereço: Sede da Comissão de Licitação situada a Avenida Edilberto Frota,
1821, Planalto. Crateús - Ce ou enviar para o seguinte e-mail plsgliqil@glsafLço-ls.
I 1 .I 1. A Carta Proposta final consolidada deverá ser apresentada em língua portuguesa, com a
identificação da licitante, sem emendas ou ÍasuÍas, datada, devidamente rubricada em todas as
folhas e assinada pelo representante legal da empresa, contendo os seguintes dados:
a) Dados bancários da licitante: Banco, Agência e Conta-Corrente.
Obrigatório somente para a licitante vencedora da licitação.
Neste caso, os dados bancii'rios poderão ser apresentados após o julgamento da licitaçãol
b) Nome do proponente, endereço, telefone, identificação (nome, pessoa fisica ou jurídica), a
posição do carimbo (substituível pelo papel timbrado) com o no do CNPJ ou CPF:
c) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura do Contrato. constando o nome, CPF.
RG. nacionalidade. naturalidade, estado civil. profissão. endereço completo, incluindo Cidade
e UF, cargo e função na empresa, bem como cópia do documento que dá poderes para assinar
contratos em nome da empresa. Obrigatório para a licitante vencedora da licitação. Neste caso.
os dados poderão ser apresentados após o julgamento da licitação.
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I1.12. A Carta Proposta Íinal consolidada deverá conter todos os requisitos tratados no subite
ll.1l, inclusive e tratar os preços unitrírios e totais, de cada item ao novo valor proposto,
atualizado sem consonância como pÍeço obtido após a fase de lance/negociação.
ll.l3. Sob pena de desclassificação do licitante, a proposta comercial deverá estar assinada
pelo representante legal da empresa ou pelo procurador.
11.14. Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope referente a proposta
de preços, não sendo admitido o recebimento pelo Pregoeiro, de qualquer outro documento.
nem permitido à licitante fazer qualquer adendo aos prestados o Pregoeiro.
12. DA

FORMALTZAç^O DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

l2.l . As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura da
respectiva Ata de Registro De Preços, subscrita pelo Municipio, representada pelo ordenador
de Despesas. e o (s) licitante (s) vencedor (es). que obsenará os termos da Lei n.o 8.666193- da
Lei n.' 10.520/02. do edital e demais normas pertinentes.
12.2. Homologada a licitação pela autoridade competente. o Município de Crateús convocará o
licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços. que firmará o compromisso
para futura contratação entre as paÍes, pelo prazo previsto.
12-2.1. o Licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis. contado a partir da
convocação, para subscrever a Ata de RegistÍo de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu tÍanscuÍso
e desde que ocorrajusto motivo aceito pelo Município de Crateús.
12.2.2. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar a
Ata de Registro de Preços, no pr.vo estabelecido, sujeitaÍá a Licitante à aplicação das
penalidades previstas no Edital.
l2'2.3. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido e
facultado à administração municipal convoczrÍ os licitantes remanescentes, respeitada a ordem
de classificação final das cartas Propostas. para negociar com os mesmos. com vistas à
obtenção de melhores preços, preserv'ado o interesse público e respeitados os valores estimados
para a contÍataçào previstos na planilha de custos anexa ao projeto Brlsico.
12.2.4. Os conlratos decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizados de acordo
como o estabelecido na Minuta do Termo de contrato e ainda com o recebimento da ordem de
serviços e da nota de empreúo pela detentora.
12.2.4.1- A Nota de Empeúo será encaminhada ao 1o classificado para cada lote da Ata de
Registro de Preços, quando da necessidade da execução dos serviços.
12.2-4.2. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura da Ata de Registro de preços e
Termo de Contrato.
12.3. Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato da Ata de Registro de
Preços nos quadros de aviso dos órgãos públicos municipais, na forma prevista na Lei orgânica
Municipal. o mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos.
12.4. A Ata de Registro de Preços só poderá ser alterada em conformidade com o disposto nos
artigos, 57, 58 e 65 da Lei n.' 8.666193.
12.5. A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a parlir data de sua
assinatura e vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses.
12.6. A Ata de Registro de Preços não obriga o Municipio a Ílrmar qualquer contratação. nem
ao menos nas quantidades estimadas. podendo oconer licitações específicas para os serv.iços do
(s) objetos (s), obedecida a legislação perrinenre, sendo assegurada ao detentor do registro a
pref'erência da execução dos erviços. em igualdade de condiçôes.
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12.7. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido
beneficiário do registro, quando o Município optar pela contratação do obj eto cujo preço es
registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço
cotado neste, for igual ou superior ao registrado.
12.8. O preço registrado e os respectivos prestadoÍes de serviços serão dirulgados no quadro
de avisos da Comissão de Licitação da Prefeitura de Crateús e ficarão à disposição durante a
vigência da Ata de Registro de Preços.
12.9. O Município monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o
mercado constantemente e poderá reveÍ os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência
da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens
regi strado

s.

12.10. O Município convocará o prestador de serviços para negociar o preço registrado e
adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do
preço de mercado.
12.1 1 . Antes de receber o pedido de execução dos serviços e caso seja frustrada a negociaçào.
o prestador de serviços poderá ser liberado do compromisso assumido. caso comprove mediante
requerimento fundamento e apresentação de compÍovantes, que não pode cumprir as obrigações
assumidas, devido ao preço de mercado tomar-se superior ao preço registrado, por Íàto
superveniente.
12.12. Em qualquer hipótese os pÍeços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da Carta Proposta do Prestador de Serviços e aquele vigente no mercado à época do
registro - equação econômico-financeira.
12.13. Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que forem
iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo Município para determinado item.
12.14. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Município poderá
convocar os demais fomecedores classificados para formalizarem o Regisúo de seus Preços,
nas mesmas condições do 1'colocado ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela'

GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
13.1. O gerenciamento deste Instrumento. nos aspectos operacional e contratual. caberá a

13. DO

Secretaria da Educação. competindo-lhe:

prestadores de serviços, dos preços. dos quantitativos e das
especificações dos serviços registrados;
b) notificar o fomecedor registrado via e-mail ou telefone, para retirada da nota de empeúo;
c) observar, durante a vigência da presente ata que sejam mantidas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas.
inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados.
para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) consultar o fomecedor regisúado quanto ao interesse em prestaÍ os serviços a outro órgão da
Administração Pública que externe a intenção de utilizar a presente Ata;
f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da
licitação e na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes
possíveis alterações ocorridas

a) efetuar controle dos

14. DA

VALIDADE E DA VIGÊNCT.q.
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L A Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de l2 (doze) meses. contado a
da data da sua assinatura. No caso de oconer a entrega execução total dos sen'iços antes d o
final da vigência, fica a referida ata automaticamente expirada.
14.

14-2. O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência a partir de sua assinatua. tendo
validade até 3l de dezembro do ano vigente.

15. DA FORMALTZAÇ^O DO CONTRATO
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura do
respectivo contrato, subscrita pelo Municipio, atraves da Secretaria Gestora, representada pelo
(a) Secreuírio (a) Ordenador (a) de Despesa, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os
termos da Lei n." 8.666193, da Lei n.o 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes.
15.1.1. Integra o pÍesente instrumento a minuta do contrato a seÍ celebrada.
15.1.2. Os licitantes além das obrigações resultanles da observância da Legislação aplicável.
deverão obedecer à disposições elencadas no Contrato.
15.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Municipio de Cratéus convocará o
licitante vencedor para assinatura do Contrao, que Íirmará o compromisso para futura
contratação entre as paÍes. pelo prazo previsto.
15.2.1. O Licitante Vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis. contado a partir da
convocação, para subscrever o Contrato. Este prazo poderá ser pronogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra
justo motivo aceito pelo Município de Crateús-CE.
15.2.2. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar o
Contrato, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicaçâo das penalidades previstas no
Edital.
15.2.3. Se o licitante vencedor não assinar o Contrato no prÍrzo estabelecido é facultado à
administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de
classificação final das Cartas Propostas, para negociaÍ com os mesmos, com vistas à obtenção
de melhores preços, preservado o interesse público e respeitados os valores estimados para a
contratação previstos na planilha de custos anexa ao Termo de Referência.
15.3. Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato do Contrato nos quadros
de aviso dos órgãos públicos municipais. na forma prevista na Lei Orgânica Municipal, até o
quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com
relação aos possiveis termos aditivos.
15.4. O Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto nos artigos, 58 e 65
da Lei n.'8.666/93.
15.5. O licitante, quando celebrado o Contrato fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
pactuadas, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizerem necessários, a critério da
administração pública, respeitando-se os limites previstos na Lei n.o 8.66619f e alterações
posteriores, alé 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor miiximo consignado no ContÍato.
16. DA EXECUÇÃO DOS SER!'rÇOS.
16.1. Conforme clausula 5' da minuta do contrato. mencionada neste termo de referência

r
ü

17. DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA
17.1. Conforme clausula 8u da minuta do contÍato. mencionada neste termo de referência.

9-

{

t7Íiiíi PREFEIÍURA

DE

ão-^ "3

lF-!
MUNICIPIO

Frr€ndo âl! PoÍ

1

8. I

.

VERDE

Voca

Conforme clausula 9' da minuta do contrato. mencionada neste terrno de relàrênc

19. SANÇOES ADMTNTSTRÁTMS
19.1. Conforme clausula 10" da minuta do contrato. mencionada neste termo de ret'erência.

20. MINUTADOCONTRATO
CONTRATON
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRÂM,
DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL
DE CRATEÚS, ATRAVES DA SECRETARIA
DA
E DO OUTRO LADO A
EMPRESA
PARA O FIM
QUE A SEGUIR SE DECLARA:
Pelo presente instrumento. o Município de crateús - cE. pessoa jurídica de direito público
intemo. inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.982.036/0001-67. com sede de sua PreÍêirura
Municipal na Rua Cel. Zezé I l4l - Centro - Crateús/CE. através da Secretaria da
XXXXXXXXX. neste ato representada pelo respectivo Secretário (a) Sr (a)/ Ordenador (a) de
Despesas.......... aqui denominada de contÍatante, e do outÍo lado a Empresa ............
estabelecida na ........... inscrita no CNPJ^4F sob o no
neste ato representada pelo(a)
Sr(a) ............., portador (a) do CPF/MF n" ................, apenas denominada de contratada,
firmam entre si o presente Termo de Contrato mediante as clausulas e condições a seguir
estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

no

/

1. I . Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado sob o
, em
conformidade com a Lei Federal N' 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas. c/c os termos da
Lei Federal n" 10.520, de 17107/2002, Lei complementar no 123 de l4 de Dezembro de 2006.
Lei Complementar 147 de 7 de Agosto de 2014.

cLÁusuLA SEGUNDA - Do oBJETo

E Do REGTME DE ExECUÇÃo:
2.1. Constrrui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO Og MATERIAIS GRÁFICOS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
DO MUNICIPIO
DE CRATEUS - CE, tudo conforme especiticações contidas no Termo de ReÍ'erencia.

constante no Anexo I do edital e da proposta adjudicada.
2.2. O regime será de execução indireta com empreitada por preço unitiírio.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALO& DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO:
3.I . O valor global da presente avença é de R$
. a ser pago
em conformidade com a execução dos serviços prestados no período respectivo, de acordo com
as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das
Certidôes do INSS e FGTS, todas atualizadas.
3.2. O valor do pÍesente Contrato não será objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze)
meses do seu Pregão. hipótese na qt,al poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio
Vargas.
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3.3. REEQUILiBTo EcoNÔMICo-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem
imprevisíveis. ou previsiveis porem de consequências incalculáveis. retardadores

é?
o

impeditivos da execução do ajustado. ou ainda. em caso de força maior. caso fortuito ou tàto
do príncipe. configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. poderá. mediante
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e terno aditivo. ser
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e
a retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço prestado, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65. II.
''d" da Lei Federal n.o 8.66619J. alterada e consolidada.
3.4. Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que. no valor pago pelo
contratante, estão incluídas todas as despesas necessiirias à execução do contrato.

CLAUSULA QUARTA

DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRÂTUAL:
4.1. O presente contrato terá a sua vigência a partir de sua assinatura" tendo validade até 31 de

-

dezembro de 2022.

CLÁUSULA QUINTA _ DA ExECUÇÃo DoS SERVIÇOS:
A realizaçâo dos serviços será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante.
devendo os mesmos serem executados de acordo com os prazos e especificações contidas na
Ordem de Serviços emitida pela Secretaria Municipal competente.
5.2. O material a ser produzido deverá ser entregue no prazo de 05 (cinco) dia consecutivos.
contados a partir do recebimento da ordem de serviços.
5.3 A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o produto entregue, se em
desacordo com os termos do Edital e do respectivo Contrato.
5.4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser
prontamente atendidas pela ContÍatada" sem ônus para a Contratante. A Contratada é obrigada
a reparàr, corrigir, substituir, à suas expensas, no todo ou em parte, onde se verificarem vicios.
defeitos ou incorreções, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
5.5. O material que não atender às especificações deste termo contratual e que forem recusados
pelo servidor responsável pelo recebimento no momento da entrega deverá ser substituido pelo
fomecedor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento.
5.6. Os serviços objeto deste termo contratual não exclui a responsabilidade da Contratada pelo
perfeito desempenho em relação a prazo de entrega, validade e qualidade do produto.
5.1 .

CLAUSULA SEXTA _ DA ORIGEM DOS RECURSOS:
6.1. As despesas contratuais correrão por conta das seguintes dotações orçamentarias:
a)
6. I

.l . Para a contratação dos serviços do objeto deste termo contratual será utilizado o elemento

de despesas

no

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO:
O pagamento dos serviços prestados será efetuado, a cada etapa, em até l0 (dez) dias úteis
contados da data do recebimento da Nota Fiscal, diretamente pela Secretaria Contratante,
através de crédito na Conta BancríLria do fomecedor.
7.2. A fattra constaÍá dos serviços efetivamente prestados no período, de acordo com o
quantitativo efetivamente realizado.
7.1 .

(
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7.3. Por ocasião dos serviços executados o contratado deverá apresentar recibo em 02 (d
vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome
Prefeitura Municipal de Crateús. com endereço à Av. Cel Zeze, 1141- Cenrro. Crateús - CE.
inscrito no CNPJ^4F sob o no 07.982.036/0001-67, acompanhado da seguinte documentaçào:
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas
atualizadas. observadas as condiçôes da proposta

CLÁUSULA oITAvA _DAs oBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1- Designar. por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais ocorrências
durante a execução deste contrato;
8.2- Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e
humanos necessários.
8'3-Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato,
tais como tÍansportes, frete, carga e descarga etc.
8.4- cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que
interfiram na execução do contrato;
8.5-Manter. durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas. todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no
preâmbulo deste termo;
8.6-Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que
possa afetar a execução do contrato;

8.7-Responder por quaisquer danos. perdas ou prej uízos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do GONTRATANTE em seu
acompanhamento;
8.8- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributrírios.
resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n" g.666193;
8.9- Atender prontamente qualquer reclamação, exigênci4 ou observação realizadas pela

CONTRATANTE;
8.l0- os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado
o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela secretaria corÍespondente, não serão
considerados como inadimplemento contratual;
8.1 l- os pedidos de pronogação de prazo para a execução dos serviços serão dirigidos à
Secretaria contratante, até O5(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de
execução dos serv'iços, explicitadas as razões e devidamente fundamentadas.
8.12. Aceitar. nas mesmas condições. os acréscimos ou supressões quantitalil'as que se lizerem
na execução dos serviços. até 25yo (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Pregão, na forma do § 1' do artigo 65 da Lei n" 8.666/9J;

CLAUSULAS NONA - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE:
9.1. Alem das obrigações constantes em cláusulas do Edital de Licitação e seus anexos, em
especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, a contratante obrigar-sea'.

9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na realização do da
execução dos serviços e o cumprimento dos prazos;
9.1.2. Notificar a coNTRATADA sobre qualquer inegularidade na execução dos serviços
objeto deste contrato;
9.1.3. Acompaúar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual;

/
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9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem com
zelar pelo cumprimento de todas as clausulas contratuais;
9.1.5. Assegurar o livre acesso do contratado e seus prepostos. devidamente identificados. a
todos os locais onde se fizer necessária a prestação dos serviços licitados. prestando-lhes todas
as inÍbrmaçõcs e esclarecimentos que, eventualmente. forem solicitados:

CLAUSULA DECIMA

- DAS SANÇOES:
O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta.
falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaraçào
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração. pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
enquaÍllo perdurarem os motivos determinantes da puniçào ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prej uizo das multas
previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.
10.2- A Contratada frcará, ainda, sujeita as seguintes penalidades. em caso de inexecução total
ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execuçào.
inadimplemento contÍatual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia
defesa:
I - Advertência. sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n." 8.666/93. poderá ser aplicada
nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação:
b) outras ocorrências que possaJn acarretar transtomos ao desenvolvimento dos sen.iços da
Contratante. desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora
de Receitas Municipais. por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser
preenchido de acordo com instruções fomecidas pela Contratante):
a) de 1,0% (um por cento) sobre o valoÍ contratual total do exercicio. por dia de atraso na
prestação dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valon
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infiação a qualquer
cláusula ou condição do contato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em
dobro na reincidência:
c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir
qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 05
(cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;
III - Suspensâo temporária de participação em licitação e impedimento de conlratar com o
Município de Crateús, por prazo nào superior a 05 (cinco) anos:
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contÍatar com a Administração Pública.
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior.
10.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II
e III do item 10.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo
item.
10.4- o valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05
(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso.se o valor da multa não for pago, ou
l0.l-
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depositado, será automaticaÍnente descontado do pagamento a que a Contratada fizerjus.
caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada. o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo
de execução fiscal. com os encargos correspondentes.
10.5- As sanções previstas nos incisos III e IV do item 10.2 supra, poderão ser aplicadas às
empresas que. em razÀo do contrato objeto desta licitação:
a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitaçãol
b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administraçào Pública. em
virtude de atos ilícitos praticadosl
c) sofrerem condenaçâo definitiva por pÍaticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
10.6- As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 10.2 supra poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
10.7- A licitante adjudicataria que se recusÍu, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro
do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encamiúada" estará sujeita
à multa de 5,0%o (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais
penalidades cabíveis. por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.
10.8- As sançôes previstas no item 10.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar
de não vencedoras. venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de contrato. de acordo
com este edital. e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
I I .l . Quaisquer alterações que veúam a ocoÍrer neste instrumento serão efetuadas mediante
Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REsCIsÃo
l2.l . A rescisão contratual podeÍá seÍ:
12.2. No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o qual enseja sua rescisão com as
consequências contratuais e as previstas em lei, nos termos do art.77- ficam recoúecidos os
direitos da administração, consoante art. 55, IX da Lei n.8.666/93
12.3. Determinada por ato unilateral e escrita da cONTRATANTE nos casos enumerados nos
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;
12-4- Amigável, por acordo entre as paÍes, mediaate autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência
da Administração:
12.5. Em caso de rescisão prevista nos incisos

XII e XVII do art. 78 da Lei n'8.666/93. sem
que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamenrares
comprovados. quando os houver sofrido:
12.6. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas
no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n" 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
13.1 . A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo (a) o (a) servidor (a) sr (a)
xxxxxxxxxxxx especialmente designado (a) pelo Secretiírio(a) Municipal de XXXXX. de

r

acordo com o e stabelecido no Art. 67 da Lei 8.666/93, doravante denominado (a) FISCAL DE

CONTRATO.
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CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃo
14. I . A publicação do presente Contrato é de responsabilidade do CONTRATANTE e
ser efetivada por extrato, no órgão de imprensa oficial Municipal, como condição indispensável
para sua eficácia. nos teÍmos do parágrafo único do art. 6l da Lei Federal n 8.666193.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:
15.1. o foro da comarca de crateús e o competente para dirimir questões decorrentes da
execução deste contrato. em obediência ao disposto no § 2o do artigo 55 da Lei 8.666 de 2l de

junho de 1993, alterada e consolidada.
15.2. Declaram as paÍes que este contrato correspondente á maniÍ'estação final. completa e
exclusiva de acordo entre elas celebrado, assinado o presente contrato juntamente iom as
testemuúas fumadas. Crateús - CE.
CRATEUS-CE,

de

de

Secretário (a)/Ordenador de Despesas da
Secretaria Municipal da

CONTRATANTE

Razâo Social
Representante Legal
CONTRATADO

_

TESTEMUNHAS:
CPF:
1

I

CPF:

J
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- ESPECIFICAÇÃO

ANEXO I AO CONTRÁTO

DOS SERVIÇOS

PROCESSO:
CONTRATO N"
EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:

ITEM

ESPECIFICAÇÔES

UND

vR.
vR.
QNTI) UNIT. TOTAL

Valor Total R$ (xxxxxxx)

Crateús

-

Ce, 3 de janeiro de 2022.

artrns Mourão

J

Ordenadora de Despes

Rog

ecretaria Municipal da Cultura

sto Oriano

A

aria Municipal do Meio

Ordenador de D
biente

Secretária

Ordenador de Despesas da Secretaria da Saúde
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a
Ordenador de Despes da Secretari Municipal do
Planej amento e Gestão
rnanças

Secretário M

de Melo Nunes
pal da In frae strutura Francisco

Luiza Aur la Costa OS anÍo s Teixeira
Secretária Municipal da Educação
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Sousa SamPaio
Secretário Municipal da Comunicação Social e Relaçõe
Públicas
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ANEXO

II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(Carta de Apresentação)
Local e Data
A Prefeitura Municipal de Crateús
Pregoeiro e Equipe de Apoio do Setor de Licitações do Município de Crateús -Ce
Prezados Seúores.

Apresentamos à vossa senhoria nossâ proposta de preços. conforme planilha em anexo.
referente ao pregão presencial n" 001/2022 FG-SRP, com abertura no dia........... de ........... de
......... as _:_ horas, honírio local, conforme especificaçôes constantes do anexo i. parte
integrante deste processo.

Objeto: SELEÇAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS
VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇOES DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVrÇOS DE CONFECÇÀO Ot UerERlAlS GRÁFTCOS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
CRATEÚS _ CE

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QTDE

UNID

VALOR
T'NITARIO

VALOR
TOTAL

Valor Total R$ XXXXXXXXXXXXX

VALORGLOBAL: R$ _(
VALIDADE DA PROPOSTA:

POREXTENSO).
DIAS.

o

O licitante declara que tem pleno coúecimento, aceitação e cumprirá todas as
obrigações contidas no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.
O licitante declara que nos preços ofertados estão incluidas todos os custos necessários
para o atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos os impostos, encargos
trabalhistas, previdenciiirios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, e qrrai5quer outÍos custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou
indiretamente sobre a execugâo dos serviços, constantes da proposta, abrangendo, assim,
todos os custos com materiais e/ou serviços necessários à execução do objeto em perfeitas
condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato

o

DADOS DA EMPRESA:
onente Razão Social

CNPJ:
Banco:

Endereço Comercial : (Rua/Cidade/UF/CEP)
CGF:
encla:
Conta

Corrente: V\

ão-^}

PNETEITURÂ

Farendo

Fone/Far:
DADOS
Nome:
Cargo/FunÇão:

DE

MUNrc[Pro

llais Por Você

VERDE

E-mail:

PARA ASSINATURA DE CONTRÁTO:
RG n":
CPF n":
Fone:

Nome do Representânte Legal
CPF n"

L
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MODET,OS DF DECLA

ITEM l) Modelo

de Procuração:

PROCURÂÇÃO
OUTORGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREÇO> neste aro representada
por seu (titular. sócio. diretor ou representante), sr.< NOME>. qualificação (nacionalidade,
estado civil, profissão, RG e CPF)

ouroRGADo:

<NOME Do CREDENCIADO> qualificação (nacionalidade. estado civil.

profissão, RG, CPF e endereço.

PODERES: o outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representá-lo
junto ao Município de crateús, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, contratós, entregar
durante o procedimento os documentos de credenciamento, amostÍas, envelopes de proposta
de preços e documentos de habilitação, assinar toda a documentação necessária. como também

formular ofeÍas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame em nome da outorgante que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste
mandato, inclusive interpoÍ recursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código civil
está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado.

(cE), ..... de

20

R
OUTORGANTE

PREFEIIURA

Í)E

rl
Farondo

Ialr Por

a.t*

MUNIC PIO

VERDE

Vocl

4r.

ANEXO TII

MOIIFLOS nE

I')ECr'A

C

ITEM 2) Modelo de Declaração:

DEC

CAO

(NOME E QUALIFICAÇÃO PO TORNECEDOR), DECLARÂ:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para
fins de prova em processo licitatório N.'001/2022 FG-sRp, junto ao Municipio de crateús.

Estado do Ceani, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n. 9.854. de 27110/1999,
publicada no DoU de 28/10/1999, e ao inciso xxxIII, do artigo 7, da constituição Federal,
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de l6 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz.
a paÍir de 14 (quatorze) anos.
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para
fins de prova em processo licitatório, j unto ao Municipio de crateús, Estado do ceará, que
concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos:
c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no
presente certame licitatório. bem assim que hcamos cientes da obrigatoriedade de declarar
oconências posteriores, nos teÍnos do aÍt.32. §2", da Lei n." 8.666193. pelo que, por ser a
expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

d) coúecimento de todos os parâmetros e elementos da descriminação dos serviços a serem
executados e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constaÍrtes no edital
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ITEM 3) Modelo de Declaraçâo:

DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em pÍocesso
licitatório, junto ao Município de crateús, Estado do ceará, sob as penalidades cabíveis, que
tem pleno coúecimento e de atendimento às exigências quanto à proposta e à habititação
previstas no Edital. conforme disposto no art.40, inciso VII daLei. lO.520/2002.
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ITEM 4) Modelo de Declaração:

(Nome/Razão Social), inscrita no CNPJ

n'

intermédio de seu

legal, o(a) Sr(a
da Carteira de Identidade

representante
portado(a)

no

-,por

e CPF

no

, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas
da [ei. ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não

possuindo neúum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3o da Lei Complementar no
r23t06.

5e--CE.

de
(Representante Legal)

de 2022.
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MINUTA DE CONTRATO

F!'}E

CoNTRATO N" ..................
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM,

DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL
DE CRATEÚS, ATRAVES DA SECRETARIA

DA

E DO OUTRO LADO A
PARA O FIM
EMPRESA
DECLARA:
A
SEGUIR
SE
QUE
Pelo presente instrumento, o Município de Crateús - CE, pessoa juridica de direito público
intemo, inscrita no CNPJ/MF sob o no 07 .982.036/0001-67, com sede de sua PreÊitura
Municipal na Rua Cel. Zeze 1141 Centro Crateús/CE. através da Secretaria da
XXXXXXXXX, neste ato ÍepÍesentada pelo respectivo Secretário (a) Sr (a)/ Ordenador (a) de
Despesas........., aqui denominada de contratante, e do outro lado a Empresa ............
estabelecida na .........., inscrita no CNPJ/MF sob o
neste ato representada pelo(a)
portador (a) do CPF,MF n'
Sr(a)
apenas denominada de contratada.
firmam entre si o presente Termo de Contrato mediante as clausulas e condições a seguir

-

-

no

estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRÂ - DO FT,JNDAMENTO LEGAL:

l.l. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado sob o no 001/2022 FGSRP, em conformidade com a Lei Federal No 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas, c/c os
termos da Lei Federal n" 10.520, de 17/0712002, Lei complementar n' 123 de 14 de Dezembro
de 2006, Lei Complementar 147 de 7 de Agosto de 2014.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do oBJETo E Do REGIME DE ExECUÇÃo:
2.1 . Constitui objeto do presente contraro a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÀO Og MATERIAIS GRÁFICOS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
DO MUNICÍPIO
DE CRATEUS - CE, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referencia,
constaÍrte no Anexo I do edital e da proposta adjudicada.
2.2. O regime será de execução indireta com empreitada poÍ preço unitiirio.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO:
3.1. O valor global da pÍesente avença é de R$
, a seÍ pago
em conformidade com a execução dos serviços prestados no período respectivo, de acordo com
as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das
Cenidões do INSS e FGTS, todas atualizadas.
3.2. O valor do presente ContÍato não será objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze)
meses do seu Pregão, hipótese na qual poderá ser utilizado o indice IGP-M da Fundação G
Vargas.
3.3. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
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impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fa
do príncipe. configurando áiea econômica extraordinária e extracontratual. poderá. mediante
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo. ser
restabelecida a relação que as partes pactuaÍam inicialmente entre os encargos do contratado e
a retribuição da Administração paÍa a justa remuneração do serviço prestado, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II,
"d" da Lei Federal n.o 8.666/93, alterada e consolidada.
3.4. Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que. no valor pago pelo
contratante, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do contrato.

CLAUST'LA QUARTA-DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:

4.1. O presente contrato terá a sua vigência a partir de sua assinatura, tendo validade até 31 de
dezembro de 2022.

CLÁUSULA QUINTA- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1. A realização dos serviços será de acordo com as solicitações requisitadas pela Confiatante,
devendo os mesmos serem executados de acordo com oS prtgos e especificações contidas na
Ordem de Serviços emitida pela Secretaria Municipal competente.
5.2. O material a ser pÍoduzido deverá ser entregue no prazo de 05 (cinco) dia consecutivos.
contados a partir do recebimento da ordem de serviços.
5.3 A Contratante se Íeserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o pÍoduto entregue, se em
desacordo com os termos do Edital e do respectivo Contrato.
5.4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser

prontamente atendidas pela Contmtada, sem ônus para a Contratante. A Contratada é obrigada
a repírar, corrigiÍ, substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, onde se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
5.5. O material que não atender às especificações deste termo contÍatual e que forem recusados
pelo servidor responsável pelo recebimento no momento da entrega deverá ser substituído pelo
fomecedor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento.
5.6. Os serviços objeto deste termo contÍatual não exclui a responsabilidade da Contratada pelo
perfeito desempenho em relação a prazo de entrega, validade e qualidade do produto.

CLAUSULA SEXTA _ DA ORIGEM DOS RECURSOS:
6.1. As despesas contÍatuais correrão por conta das seguintes dotações orçamentarias:
a)
6.1.1. Para a contratação dos serviços do objeto deste termo contratual seá utilizado o elemento
de despesas no

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO:
7.1 . O pagaÍnento dos serviços prestados será efetuado, a cada etapa, em até 10 (dez) dias úteis

contados da data do recebimento da Nota Fiscal, diretamente pela Secretaria Contratante,
aüavés de crédito na Conta Bancária do fomecedor.
7.2. A fatra constará dos serviços efetivamente pÍestados no período, de acordo co
quantitativo efetivamente realizado.
7.3. Por ocasião dos serviços executados o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas)
vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da
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Prefeitura Municipal de Crateús. com endereço à Av. Cel Zezé. 1141. Centro. Crateús - CE
inscrito no CNPJ íF sob o no 07.982.036/0001-67, acompanhado da seguinte documentação:
acompanhadas das Certidôes Federais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor. todas
atualizadas, observadas as condições da proposta

CLÁUSULA OITAVA

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:
8.1- Designar. por escrito, o funcionriLrio responsável para resolução de eventuais ocorrências
durante a execução deste contrato;
8.2- Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e
humanos necessários.
8.3-Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato.
tais como transportes, frete, carga e descarga etc.
8.4- Cumprir as posntas do Município e as disposições legais estaduais e federais que
interfiram na execução do contrato;
8.5-Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçâo exigidas na licitação indicada no
preâmbulo deste termo;
8.6-Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que
possa afetar a execução do contrato;
8.7-Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu
acompanhamento;
8.8- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciiírios, fiscais. comerciais e tributiirios.
resultantes da execuçâo deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n" 8.666193|'
8.9- Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela
CONTRATANTE;
8.10- Os atrasos ocasionados poÍ motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado
o prazo de 48 (quarenta e oito) hoÍas e aceito pela Secretaria correspondente, não serào
considerados como inadimplemento contratual;
8.11- Os pedidos de prorrogação de prazo para a execução dos serviços serão dirigidos à
Secretaria Contratante. até 05(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de
execução dos serviços. explicitadas as razões e devidamente fundamentadas.
8.12. Aceitar. nas mesmas condições. os acréscimos ou supressôes quantitativas que se fizerem
na execução dos serviços, até 25Vo (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Pregão. na forma do § 1o do artigo 65 da Lei n'8.666193;

-

CLAUSULA NONA

- DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATAIITE:
9.1. Além das obrigações constantes em cláusulas do Edital de Licitação e seus anexos, em
especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, a contratante obrigar-sea:

9.1.1. Exigir o hel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na realização do da
execuçâo dos serviços e o cumprimento dos prazos;
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execução dos serviços
(./
objeto deste contratol
9.1.3. Acompanhar e fiscalizarjunto a Contratada a execução do objeto contrarual; Ê-
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9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem co
zelar pelo cumprimento de todas as clausulas contratuais;
9.1.5. Assegwar o livre acesso do contratado e seus prepostos, devidamente identificados. a
todos os locais onde se fizer necessária a prestação dos serviços licitados. prestando-lhes todas
as informações e esclarecimentos que, eventualmente. forem solicitadosi

CLAUSULA DECIMA

-

DAS SANÇÓES:

10.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,

falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaraçâo
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem pÍejuizo das multas
previstas no edital e no tenno de contrato e das demais cominações legais.
10.2- A Contratada ficaná, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total
ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução.
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas. garantida a prévia
defesa:
I - Advertência. sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.' 8.666/93. poderá ser aplicada
nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigaçôes e responsabilidades assumidas na licitação;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtomos ao desenvolvimento dos serviços da
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora
de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal
DAM. a ser
preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):
a) de 1,0% (um por cento) sobre o valoÍ contratual total do exercício, por dia de atraso na
prestação dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a l07o do mesmo valor;
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer
cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em
dobro na reincidência;

-

c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir
qualquer serviço rejeitado. caracterizando-se a Íecusa, caso a correção não se efetivar nos 05
(cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contrataÍ com o
Município de Crateús, por prtvo não superior a 05 (cinco) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação peraÍrte a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à
Administração pelos prej uízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior.
10.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa, garantida nos privos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, Il
e III do item 10.2 supra e l0 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mes
item.
10.4- O valor da multa aplicada deverá ser rec lhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05
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(cinco) dias a contaÍ da notificação ou decisão do recurso.Se o valor da multa não foÍ pag
depositado. será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizerjus.
caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo
de execução fiscal, com os encaÍgos correspondentes.
10.5- As sanções previstas nos incisos III e IV do item 10.2 supra, poderão ser aplicadas às
empÍesas que, em razão do contrato objeto desta licitação:
a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
b) demonstrarem não possuir idoneidade para conlÍatar com a Administração Pública, em
virtude de atos ilícitos praticados;
c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
10.6- As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 10.2 supra poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
10.7- A licitante adjudicatrí.ria que se ÍecusaÍ, injustificadamente, em firmar o ContÍato dentro
do prazo de 02 (dois) dias úteis a contaÍ da notificação que lhe seÍá encaminhada, estará sujeita
à multa de 5,0%o (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem pÍejuízo das demais
penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.
10.8- As sanções previstas no item 10.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar
de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo
com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇAO CONTRATUAL:
I L I . Quaisquer alterações que veúam a ocoÍrer neste instrumento seÍão efetuadas mediante
Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REsCIsÃo
12. I . A rescisão conratual poderá ser:
12.2. No caso de inexecução total ou paÍcial do contrato, o qual enseja sua rescisão com as
consequências contratuais e as previstas em lei, nos termos do art. 77 , frcam reconhecidos os
direitos da administração, consoante art. 55, IX da Lei n. 8.666/93
12.3. Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE nos casos enumerados nos
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal no 8.666193;
12.4. Amigável, por acordo entre as paÍes. mediante autorizâção escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no pÍocesso licitatório. desde que haja conveniência
da Administração;
12.5. Em caso de rescisão prevista nos incisos

XII e XVII do art. 78 da Lei n'8.ó66193, sem
que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos Íegulamentares
comprovados, quando os houver sofrido;
12.6. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas
no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei

n'8.666/93.

,__,

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: X\
13.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo (a) o (a) Servidor (a) Sr (a).
xxxxxxxxxxxx especialmente designado (a) pelo SecretiÍrio(a) Municipal de XKXXX, de
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acoÍdo com o estabelecido no Art. 67 da Leí 8.666/93, doravante denominado (a) FISCAL

CONTRATO.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA. DA PUBLICAÇÃO
14.1. A publicação do presente Contrato é de responsabilidade do CONTRATANTE e deverá
ser eÍ'etivada por extÍato. no óÍgão de imprensa oficial Municipal, como condição indispensável
para sua eficácia, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal n'8.666193.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:
15.1. O foro da Comarca de crateús é o competente para dirimir questões decorrentes da
execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2o do artigo 55 da Lei 8.666 de 2l de

juúo

de 1993, alterada e consolidada.
15.2. Declaram as paÍes que este contrato correspondente á manifestação final. completa e
exclusiva de acordo entre elas celebrado, assinado o pÍesente contrato juntamente com as
testemunhas firmadas. Crateús - CE.
CRATEUS-CE,

_

de

_

de

Secretiírio (a)/Ordenador de Despesas da
Secretaria Municipal du _

_.
Razão Social
Representante Legal
CONTRATADO

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
I

CPF:

2

CPF:

=rA
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ANEXO I AO CONTRATO

- ESPECIFICAÇAO

DOS SERVIÇOS

PROCESSO:

CONTRATO N"
EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:

ITEM

ESPECIFICAÇOES

UND

VR

vR.

QNTD UNIT. TOTAL

Valor Total RS (xxxxxxx)
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ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

i4.
\{0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N"
FG-SRP
PREGÃO PRESENCIAL N' OOU2O22
-/-/SRP
VALIDADE DA ATA: t2 (DOZE) MESES
Aos..............................., na sede da Prefeitura Municipal de Crateús, foi lavrada a presente Ata
de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata da Sessão do Pregão Presencial n" 001/2022
FG-SRP, do respectivo resultado homologado, que vai assinada pelo titular da Secretaria da
Educaçào - Sra. Lúza Aurelia Costa dos Santos Teixeira Gestora do Registro de Preços, e pelo(s)
representaÍrte (s) legal(is) da(s) empresa(s) classificada(s) para o Registro de PÍeços, todos
qualificados e relacionados ao final, a qual seni regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL

l.l

a)
b)

c)
d)
e)

O pÍesente instnrmento firndamenta-se:
No Pregão Presencial no 00112022 FG-SRP,
No inciso II, do art. 15, da Lei n'8.666/93,
E, nas demais normas da Lei n' 8.666193 e suas alterações posteriores,
Na Lei. N' 10.520 de 17 dejulho de2002,
No Decreto 7.892 de 23 dejaneiro de 2013 alterado pelo Decreto no 9.488 de 30 de agosto

-

de 201 8.
f) E demais legislações peíinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.[. A presente Ata tem por objeto é a SELEÇÃo DE MELHoR PROPoSTA PARA
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇOES DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO Og MATERIAIS
GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE, e pÍrssa a fazeÍ paÍte desta Ata, juntamente com a
documentação, Mapa de Lances e Proposta(s) de Preço(s) apresentada(s) pelo(s) licitante(s)
classificado(s) em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo.
Subcláusula Única - Este instrumento não obriga a Administração a firmar contÍatações nas
demandas estimadas, exclusivamente por seu intermédio, os serviços referidos na cláusula
segunda. podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente. sem que
desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às detentoras do Registro de Preços.
sendo-lhe assegurada a preferência da execução dos serviços. em igualdade de condições:

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE RO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de l2 (doze) meses, contado a paÍir
da data da sua assinatura. No caso de ocorrer a execução total dos serviços antes do final da
vigência, fica a referida ata automaticamente expirada.

CLÁUSULA QUARTA _ DA GERÊ,NCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - Caberá a Secretaria da Educação, o gerenciaÍnento deste instrumento, no seu aspecto
operacional e nas questões

legais.
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CLAUSULA QUINTA_DA UTILIZAÇAO DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1 . Em decorrência da publicação desta At4 os participantes do SRP poderão firmar contra
com os fomecedores com preços registrados, devendo para tanto, adotar os seguintes
procedimentos:
a) Emitir em 02 (duas) vias a Ordem de Serviços, utilizando o SRP (Sistema de Registro de
Preços), sendo a primeira enviada ao fomecedor e a segunda para arquivo do Orgão/Entidade
contÍatante.
b) Comunicar ao Órgão Gestor a Íecusa para assinatuÍa do Contrato ou o atraso do detentor de
registro de preços, no prazo estabelecido na Ordem de Serviços.
5.2. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Orgão ou entidade da
Administração que não teúa participado do certame, mediante prévia consulta ao Orgão
Gerenciador da Ata e anuência da(s) empresa(s) beneÍiciríria(s), desde que devidamente
comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei no 10.520/2002,
na Lei no 8.666193, no Decreto n' 7.892/2013 e demais noÍÍnas em vigor e respectivas
atualizações.
5.3. Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de
registro de preços, deveÍão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a
possibilidade de adesão.
5.4. Poderá o beneficiário da ata de ÍegistÍo de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução dos serviços decorrente de adesão. desde
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da atA assumidas com o órgão
gerenciador.
5.5 As contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto n' 7.892/2013. nào poderão
exceder, por órgão, a cinquenta por cento dos quantitativos dos quantitativos do instrumento
convocatório e regisúados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador. (Conlbrme art.
l'§ 3" do Decreto no 9.488, de 30 de agosto de 2018).
5.6 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
(Conforme aÍ. 1" § 4' do Decreto n' 9.488, de 30 de agosto de 2018)
5.7 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contÍatação solicitada em até noventa dias, observado o prztzo de vigência da ata.
5.8 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fomecedor das obrigaçôes contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e
o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais. em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.

CLÁUSULA SEXTA
6.1

-

-

DAS OBRIGAÇÔES E RESPONSABILIDADES

Os signatários desta Ata de Registro de Preços assurnem as obrigações e responsabilidades

descritas a seguir:

Subcláusula Primeira- Competirá ao Órgão Gestor do Registro de Preços
administração do SRP em especial: (,)
I. Gerencia a Ata de Registro de Preços. ,\*-

o

controle

e
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II. Providenciar, sempÍe que solicitada, a indicação do fornecedor detentor de preço regr
para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e
quantitativo s definidos nesta Ata.
Conduzir procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados.
Aplicar as seguintes penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro
de Preços:

IIl.
IV.

a) Advertência"
b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou nesta Ata.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contÍatar com a
Administração Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
d) Cancelar o Registro de Preços do fomecedor detentor do preço registrado,
e) Comunicar aos Orgãos Participantes do SRP a aplicação de penalidades ao fomecedor
detentor de preços registrados.

Subcláusula Segunda - Caberá aos órgãos participantes:
I. Tomar coúecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive das alterações por ventura
ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando do seu uso, o correto cumprimento de suas
disposições.
II. Indicar o gestor do contrato, qualdo da necessidade de utilização desse instrumento, ao qual.
além das atribuições previstas io aÍt.67 da Lei no 8.666, de 2l dejunho de 1993' compete:
a) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gestor do Registro de Preços. quando da
necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fomecedoÍ, os respectivos quantitativos
e os preços a serem praticados. encamiúando tempestivamente. as informaçôes sobre a
contÍatação efetivamente realizada.
b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser precedida
atende aos interesses da Administração Públic4 sobretudo quanto aos valores praticados.
informando ao Órgão Gestor do Registro de Preços eventual desvantagem quanto à sua
utilização.

c) Zelar pelo cumprimento das obrigações assgmidas pelo fomecedor e. em coordenação com o
Órgào Gestor do Registro de Preços, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento dos compromissos assumidos.
d) lnformar ao Órgão Gestor do Registro de Preços a recusa do fomecedor em realizar as
contÍatações para a execução dos serviços, bem como o não atendimento as condições
estabelecidas no Edital e firmadas na Ata de Registro de Preços, além das divergências relativas
à execução dos serviços e às caracteísticas do objeto licitado.
Para cada contratação, abrir processo numerado e instruído contendo:
III.
a) CeÍidão de Consulta à Ata de Registro de Preços.
b) comprovante de realização da Pesquisa de Mercado, caso decorrido mais de 180 (cento e
oitenta) dias do último preço publicado para o item. nos termos do inciso anterior: e
c) Posteriormente. uma via da Nota de Empenho, cópia da Ordem de Serviços.

Subcláusula Terceira - O detentor do Registro de Preços, durante o prazo de validade da Ata
de Registro de Preços fica obrigado a:
a) Atender a todos os pedidos efetuados pelos Orgãos e Entidades participantes do SRP, b
como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados na Ata, durante a sua
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vigência, mesmo que a execução do objeto esteja prevista para a data posterior a
venclmento
b) Executar os serviços ofertados, por pÍeços registrados, nas quantidades indicadas pelo
participantes do Sistema de Registro de Preços, mediante formalização de contrato, no pÍzuo
estabelecido na Ordem de Serviços.
c) RespondeÍ no prazo de até 05 (cinco) dias a consulta do órgão Gestor de Registro de Preços
sobre a pretensão de órgão/entidades não paÍicipantes de utilizar a Ata na condição de
Orgão/Entidade interessado.
d) Estar ciente que os serviços contratados estarão sujeitos à aceitação pelo Orgão recebedor, ao
qual caberá o direito de recusar caso não esteja de acordo com o especificado no Pregão
Presencial n' 001/2022 FG-SRP, e seja um produto de qualidade inferior ao solicitado.

CLÁUSULA SETIMA

DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados no Pregão Presencial n" 001,/2022
FG-SRP, Conforme Proposta de Adequação signatrtias desta Ata" os quais estão relacionados.
segundo a classificação de cada fomecedor, nos Mapas de Preços dos itens, correspondentes aos
anexos desta ata e servirão de base para as futuras execuções dos serviços observadas as
condições de mercado.

-

cLÁusuLA orTAvA -DA REVrSÃO

DOS PREÇOS REGTSTRADOS
I .1 .
Os preços registrados só poderão ser revistos nos casos previstos nesta Ata. no Edital
de Pregão Presencial n'00112022 FG-SRP, e obedecendo ao seguinte:
a) sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado, o Orgão Gestor
convocará o fomecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço corÍente.
procedendo a respectiva alteração na Ata, caso haja a concordância do detentor do Registro de
Preços. Frustrada a negociação. o fomecedor será liberado do compromisso assumido.
respeitados os contratos já firmados.
b) Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado. o Órgão Gestor poderá convocar
os demais fomecedores classificados paÍa, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade
de negociação. ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.
c) Antes de frmar qualquer contratação, o fomecedor poderá solicitar a revisâo dos preços
registrados, mediante requerimento fi,rndamentado, com apresentação de comprovantes e de
planilhas detalhada do custo, que demonstrem que ele não pode cumprir as obrigaçõe.s assumidas.
em função da elevação dos custos do objeto, decorrentes de fatos supervenientes. O Orgão Gestor
providenciará a alteração na Ata de Registro de Preços, caso acate o pedido ou. se indeferido. o
licitante poderá ser liberado do compromisso assumido.
d) Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados
no mercado, mantendo-se, no mínimo a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constantes da proposta do licitante e aquele vigente no mercado à época do registro.
e) Serão considerados preços de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores ao Orçamento
Básico apurado pela Administração.
Í) As alterações dos preços registrados oriundas da revisão dos mesmos serão comunicadas aos
panicipantes e publicadas em jomal de grande circulação local.

cLÁusuLA NoNA - Do cANCELAMENTo Do REGrsrRo DE pREÇos
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Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, nas seguin
situações. além de outras previstas no Edital do Pregão Presenci al n' 00112022 FG-SRP e em lei
a) Na hipótese de detentor de preços registrados descumprir as condições desta Ata de Registro
9.1

de Preços.
b) Na hipótese de detentor de preços registrados recusar-se a firmar contÍato com os participantes
do SRP.
c) Na hipótese de detentor de preços registrados não aceitar os preços ÍegistÍados, quando estes
se tomarem superiores aos de mercado.
d) Nos casos em que o detentor do registro de preços ficar impedido ou for declarado inidôneo
para licitar ou contratar com a Administração.
e) E ainda, por razões de interesse público, devidamente fundamentado.

Subcláusula Primeira - A comunicação do cancelamento do registro de preços, nos casos
previstos nesta cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou por
publicação. juntando-se comprovante nos autos do processo que deu origem ao cancelamento.

Subcláusula Segunda

-

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço

do

fomecedor, a comunicação será feita mediante publicação em jomal de grande circulação local.
por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se câncelado o regisúo de preços a partir de 05
(cinco) dias úteis contados da última publicação.

Subcláusula Terceira - Fica assegurado o direito à defesa e ao contraditório nos casos de
cancelamento de registro de preços de que trata esta Cláusula, sendo oferecido o prazo de 05
(cinco) dias úteis contado da ciência do cancelamento, para interposição do recurso.

CLAUSULA DECIMA

- DIIS CONDIÇOES PARA A CONTRATAÇÃO

10.1 Os serviços que poderão advir desta Ata de Registro de Preços serão formalizados por meio
de Ordem de Serviços, emitida no Sistema de Registro de Preços.

Caso o fomecedor não cumpra o prazo estabelecido na Ordem de
Serviços ou se recuse a executar os serviços. terá o seu registro de preço cancelado. sem prejuízo
das demais sanções previstas em lei, nesta ata e no edital do Pregão Presencial n" 00112022 FG'
SRP.
Subcláusula Segunda - Neste caso, o Participante poderá, com a prévia autorização do Orgào
Gestor convidar sucessivamente, por ordem de classifrcação, os demais licitantes, os quais
ficarão sujeitos às mesmas condições previstas para o primeiro classificado.
Subcláusula Terceira - O fomecedor obriga-se a manter as condições de habilitaçào e
qualificação exigidas na licitação, durante toda a execução desta ata.
§ubcláuiula Qúarta - O fomecedor será obrigado a atender os pedidos efetuados pelos Órgàos
e Entidades participantes do SRP durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo que a
execução do objeto estej a prevista para data posterior à do vencimento da Ata.

Subcláusula Primeira

-

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DA EXECUÇÁO DO OBJETO LICITADO
11.1 Os prazos, as quantidades, a forma de execução do objeto serão definidas na Ordem de
Sen iços de cada participante do SRP. p
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA _ DO PAGAMENTO
l2.l As despesas com as futuras execuções dos serviços da Ata de Registro de Preços do obj
desta licitação correrão à conta de recursos do tesouro municipal ou outros. na do
orçamentária de cada Orgão/Entidade participante do SRP (Sistema de Registro de Preços)' a ser
informada quando da emissão da Ordem de Serviços.
Subcláusula Primeira - Após a confirmação dos valores, efetivamente devidos pelo Orgão
Participante, este efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis contados da data do
recebimento daNota Fiscal, diretamente pela Secretaria Contratante. através de crédito na Conta
Bancária do fomecedor ou atraves de cheque.
Subcláusula Segunda - DuÍante a vigência da ATA o licitante detentor do preço registrado
deverá manter as condições de habilitação constantes do item HABILITAÇAO do Edital do
Pregão Presenci al n" 00112022 FG-SRP, parte integrante deste instrumento, independentemente
de transcrição.
Subcláusula Terceira - Fica vedada a antecipação de pagamento do objeto prestado. por força
do que dispõe o § 2o. item III do art. 63 da Lei Federal n" 4.320/64.
Subcláusula Quarta Os pagamentos estarão condicionados à apresentação da Nota Fiscal
discriminativa. acompanhada da correspondenle ordem de serviços com o respecti\o
comprovante, devendo ser efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições. elencados
nas disposiçôes determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários. em conformidade com as
normas vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMÂ TERCEIRA - DAS SANÇÔES A.DMINISTRATIVAS
l3.l Ficará impedido de licitar e de contrataÍ com a Administração Pública, gaÍantida o direito
ao contraditório e à ampla defesa, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, além de ser descredenciado
no cadastro de fomecedores do município, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Pregão
Presencial n'00112022 FG-SRP, e das demais cominações legais, o licitante que:
a) Deixar de entregar documentação exigida no edital.
b) Apresentar documentação falsa.
c) Ensejar o retardamento da execução do objeto.

d) Cometer fraude.
e) Comportar-se de modo inidôneo.
f1 Fizer declaração falsa.
g) Cometer fraude fiscal.
Subcláusula Primeira - Será aplicado ao licitante beneficiiírio da Ata de Registro de Preços.
caso este se recuse a executar o(s) objeto(s) a ele vinculado(s), dentro do prazo previsto. multa
correspondente a 0,33Yo (trinta e três centésimos por cento) por di4 calculada sobre o valor
correspondente ao objeto não executado, ate o limite de l}Yo (dez por cento) desse valor e o
impedimento para licitar e contÍatar com Orgão/Entidades da Administração Pública por um
período de ate 05 (cinco) anos.
Subcláusula Segunda - As multas a que se refere esta cláusula serâo cobradas diretamente do
licitante beneÍiciiíLrio da Ata de Registro de Preços, administrativa ou judicialmente.
Subcláusula Terceira - Neúuma penalidade será aplicada sem a concessão da oportunidade de
defesa por parte do licitante. na forma da lei. ( I
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Subcláusula Quarta - As demais penalidades, advertência e declaração de inidoneidade.
estarão sujeitos os licitantes da ata registro de preços, serão aquelas previstas no capítulo I
Lei n'8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA

-

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal N" 8.666193, no que nào
colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os
Princípios Gerais de Direito.
14.2 Esla ata de Registro de Preços deverá ser publicada na imprensa Oficial do Município de
Crateús ou por afixação em local de costume até o quinto dia útil do mês subsequente à data de
sua assinatura.

CLÁUSULA DECIMA QTIINTA - DO FORO
l5.l Fica eleito o foro da cidade de Crateús, para coúecer das questões relacionadas com

a

presente ata que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos.

Assinam esta ata. os Signatários relacionados e qualificados a seguir. os quais firmam o
compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições.

SIGNATARIOS:
ORGAOS GESTORES _ SECRETARIAS

Ordenador da despesa
Gerenciador do Registro de Preços
ORGÃO GESTOR - SECRETARIA

CPF N'

EMPRESA DETENTORA DO
REGISTRO DE PREÇOS
EMPR.ESA:
CNPJ:
CPF N'
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ANEXO r A ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS
RELAÇÃo DAS UNIDADES oRÇAMENTÁruas

I. SECRETARIA DA XXXXXXX

srcnprÁnro: XXXXXXXXX

x_

N"

20XX.

INtenrssADAs

I

MUNICIPIO

VERDE

ANEXO II À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N"

-/2OXX.
REGISTRÂDOS
RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:

TELEFONE:

FAX:

B;nàã-

RG:

CPF:

(,\
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REPRESENTANTE:
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ANEXO
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À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

QUALITICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM

REGISTRADOS PARA CADASTRO DE RESERVA
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE: FAX:
REPRESENTA}ITE:
RG:
CPF:
BANCO:
AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE:

R'-

ú1

N'_/_PREÇOS

PREf EITURA

Farondo

DE

Xâir Por Você

ANEXO IV A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N'_/_

N0

REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESrECIFICAÇÃo nos sERvtÇos, euANTITATrvos

DATA: I

I

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no............., celebrada entre o
Município de Crateús - Ceará e a Empresa cujos preços estão a seguir registrados, em face à
realização do Pregão Presencial para Registro de Preços no 001/2022 FG-SRP.

ITEM ESPECIFICAÇÂO OOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

UND

QNT

vR.
vR.
UNIT. TOTAL

7

