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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2016 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
INTERESSADA: SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ALTA 
FLORESTA/MT. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALTA FLORESTA-MT. Conforme Termo de 
referência em anexo. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT, com sede a Travessa 
Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Centro, Alta Floresta/MT, por sua PREGOEIRA, torna 
público para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis 
10.520/2002; 8.666/93 e alterações posteriores, com os Decretos Municipais n° 
2227/2006 e n° 3.723/2010 e alterações posteriores, que regulamenta 
respectivamente o Pregão Presencial e o Registro de Preços no Município de Alta 
Floresta. 
Os envelopes contendo, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 
definidos no objeto deste edital e seus Anexos deverão ser entregues a Pregoeira 
até às 08h00min (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO), DO DIA 17 DE 
AGOSTO DE 2016, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, 
na Travessa Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Centro na Cidade de Alta Floresta, Estado 
de Mato Grosso. Havendo a necessidade da sessão pública se prorrogar, a mesma 
se fará nos dias subseqüentes à data de abertura, sempre obedecendo aos horários 
de funcionamento de expediente do Paço Municipal. 
 

1. DO OBJETO  

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALTA FLORESTA-MT. Conforme Termo de 
referência em anexo. 
1.2. É de responsabilidade da empresa fornecedora a entrega dos objetos em local 
definido pelas secretarias municipais. 
1.3. Em caso do não cumprimento das especificações exigidas no edital, a empresa 
se responsabilizará pela troca imediata dos produtos. 
1.4. Os quantitativos estabelecidos no anexo III são estimados e servem como 
referência, podendo o Município acrescê-los ou suprimi-los em conformidade 
com suas necessidades, não tendo a Administração a obrigatoriedade de 
consumo “in totun”;  
1.5. A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir 
da sua assinatura. 
 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de recursos 
previstos em Orçamento Municipal. 

3. DOS ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES: 



 
 
 

                                                      
 
             

3 

3.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador. 
3.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 
decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.   
3.4. As contratações adicionais a que se refere este subitem não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 
3.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata 
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente 
do número de órgãos não participantes que aderirem. 
3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência 
da ata.  
3.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento 
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes 
do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  
 

4. DA PARTICIPAÇÃO: 

4.1. Somente será admitida a participação neste certame de licitantes, que 
devidamente atendam as exigências do edital e seus anexos. 
4.2. Ao participar deste certame, fica-se entendido que o participante aceita  
todas as informações e das condições estabelecidas no presente edital, bem como 
concorda com todos os itens estabelcidos no referido edital. 
4.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em 
quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 
a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
b) que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, seja 
controlada, coligadas ou subsidiárias entre si. 
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 
suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas 
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa 
oficial ou CRC (Certidão de Registro de Cadastro) do Município, conforme o caso, 
pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição; 
d) Estrangeiras que não funcionarem no País. 
 

5. DO CREDENCIAMENTO: 
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5.1 No dia, hora e local designado para o recebimento dos envelopes, cada licitante 
deverão se apresentar junto ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio. 
5.2. O credenciamento do representante junto a Pregoeira precederá ao ato de 
entrega, dos envelopes contendo a proposta de preços e documentação de 
habilitação. 
5.3 CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA: 
5.3.1. O representante legal da empresa licitante participante deverá apresentar em 
mãos, os seguintes documentos: 
a) Cópia do RG e CPF (apresentado em cópia autenticada ou simples desde que 
junto esteja o original); 
b) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial; 
c) Termo de Credenciamento ou procuração Assinado pelo Sócio Administrador da 
Empresa ou pelo procurador da mesma. (Modelo ANEXO IV do Edital) via original. 
d)Declaração  de  que  atende  os  requisitos  de  habilitação  exigidos  neste  
edital(modelo anexo IX do edital). 
 

6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

6.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por uma Pregoeira, em 
conformidade com este edital e seus Anexos, no local e horário determinados no 
preâmbulo deste edital. 
6.2 Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o representante das licitantes 
entregará os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de 
habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos 
licitantes. 
6.3 O envelope da Proposta de Preço deverá ser apresentado fechado, contendo em 
seu exterior as seguintes informações: 
 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO n. º 046/2016 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ 

 
6.4 O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, 
contendo em seu exterior as seguintes informações: 
 

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO n. º 046/2016 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ  

 
6.5 As empresas licitantes através de seus representantes legais só poderão 
adentrar na sala onde será realizado o julgamento do certame, com os referidos 
envelopes de Proposta de Preços e Habilitação devidamente lacrados até o horário 
estabelecido para inicio da sessão.  
6.6 Não será aceito que representantes legais de empresas adentrem na sala de 
julgamento do certame com envelopes de proposta e habilitação abertos.  
6.7 Os envelopes de habilitação e proposta de preços devidamente lacrados, bem 
como, documentos de credenciamento serão entregues ao Pregoeiro ou a Equipe de 
Apoio ao adentrar-se na sala.  
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7. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

7.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em única via datilografada ou 
impressa, conforme modelo (anexo I) e em arquivo via mídia (cd ou pendriver), 
redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de 
uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente 
datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo representante 
legal da empresa licitante. 
7.2 Na proposta de Preços deverão constar: 
7.2.1. Razão social da licitante, n.º do CNPJ/MF ou CPF, Inscrição Estadual (se 
houver), endereço completo, telefone, fax para contato, nº da conta corrente, 
agência e respectivo banco e, se possível endereço eletrônico (e-mail); 
7.2.2. Prazo de validade da proposta; 
7.3 Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta 
ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma 
por caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados 
como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou 
qualquer título, devendo o(s) item(ns) ser fornecido(s) sem ônus adicionais. 
7.4 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, e no pleno 
reconhecimento de que não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas de 
participação a seguir enumeradas: 
7.4.1 Inadimplência com fornecimento de item(ns) junto a Prefeitura Municipal de 
Alta Floresta, não configurando como tal as licitantes que solicitaram formalmente 
prorrogação de prazo e este foi devidamente acatado; 
7.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 
seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a 
modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aqueles destinados a sanar 
evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade 
competente do Município de Alta Floresta. 
7.6 As propostas impressas deverão ser apresentadas conforme ordem e 
descrições estabelecidas no Anexo I do edital. 
7.7 Para melhorar a execução do procedimento licitatório, no dia do certame, 
utilizaremos software interno para realização da rodada de lances de forma 
eletrônica, para isso é necessário a colaboração da empresa participante da 
seguinte maneira: 
7.7.1.  Gerar arquivo de proposta com extenção “.cot”, através do software, 
Betha AutoCotacao. 
7.7.2. O arquivo eletrônico das propostas de preço poderão ser entregues em 
arquivo gerado pelo sistema Betha AutoCotacao, o download desse sistema pode 
ser feito através do link: http://download.betha.com.br/versoesdisp.jsp?s=33&rdn=130716103033 

7.7.3 Para lançar a proposta no sistema Betha Auto Cotação, é necessário abrir o 
arquivo com a relação dos itens, esse arquivo ficará disponível para download no 
link: www.altafloresta.mt.gov.br 
7.7.4.  O arquivo “.COT’’ das propostas de preços deverão ser entregues através de 
mídias como, Pen Drive, CD, DVD ou Cartão de Memória. 
 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

8.1 O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 

http://download.betha.com.br/versoesdisp.jsp?s=33&rdn=130716103033
http://www.altafloresta.mt.gov.br/
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8.2 Será classificada pelo Pregoeiro, a licitante que apresentar a proposta de 
MENOR PREÇO POR ITEM e aquelas que tenham apresentado propostas em 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de 
MENOR PREÇO POR ITEM. 
8.3 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços 
nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 
propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais quaisquer que sejam os valores oferecidos nas 
propostas escritas. 
8.4 Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes, através dos seus 
representantes legais. 
8.5 A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada. 
8.6 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua 
última oferta, ou constante na sua proposta original ou do último lance oferecido, 
para efeito de ordenação das propostas. 
8.7 A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores 
apresentados pela proposta classificada em primeiro lugar, decidindo 
motivadamente a respeito. 
8.8 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pela 
Pregoeira. 
8.9 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora e a ela adjudicada o(s) item(ns) definido no objeto deste edital 
e seus Anexos. 
8.10 Nas situações anteriormente previstas de ordenação de preços através de 
lance ou proposta, a pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para 
que seja obtido menor preço. 
8.11 Caso ocorra à apresentação de duas ou mais propostas originais de valores 
iguais, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos no Edital, as classificadas se recusarem a dar 
lances e conseqüentemente persistindo a igualdade de valores será adotado de 
desempate por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, na própria sessão. 
8.12 Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
Edital e seus Anexos. 
 

9. DA HABILITAÇÃO: 

Tendo sido aceitável a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM será aberto o 
envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, 
para confirmação das suas condições habilitatórias deverá apresentar: 
9.1. Todos os Licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 2, os 
documentos específicos para participação neste Pregão, devendo ser entregues 
seqüencialmente e na ordem a seguir, a fim de permitir celeridade na conferencia e 
exame correspondentes. 
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I – HABILITAÇÃO JURIDICA; 
a) Cédula de Identidade e CPF autenticada de todos os sócios da empresa, do 
signatário da proposta caso não seja sócio, acompanhado de procuração, com firma 
reconhecida em cartório em via original ou cópia autenticada com fins específicos; 
b) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; Ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se  tratando  de  sociedades  
comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações, acompanhados de documentos 
de eleição de seus administradores ou; Inscrição do ato constitutivo no caso de 
sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício ou;  Decreto de 
autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento 
no  país,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para  funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao 
art. 28 da Lei n° 8.666/93. 
c) – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante em 
data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame. 
c.1) – A empresa que apresentar a Certidão Simplificada da Junta Comercial no 
ato do Credenciamento (conforme item 5.3 do edital) fica desobrigada de 
apresentar a referida certidão no Envelope de Habilitação. 
d) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da 
Constituição e na Lei n° 9.854, de 27 de Outubro de 1999 (anexo VI do edital) 
e) Declaração, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a 
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos 
prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência (anexo VII do 
edital). 
f) Declaração de Idoneidade (modelo anexo VIII do edital). 
 
II – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA PESSOA JURIDICA; 
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, datada de, no máximo, trinta dias antes da data da abertura dos 
envelopes, caso não apresente o seu prazo de validade; 
 
I – REGULARIDADE FISCAL PESSOA JURIDICA; 
a) – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objetivo licitado; 
c) – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou alvará de 
funcionamento ou alvará sanitário de Licença para Funcionamento (empresas ou 
autônomos que direta ou indiretamente, pelo tipo de atividade que desenvolve, 
possa constituir algum tipo de risco à saúde relativo ao domicilio ou sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
d) – Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, as certidões que fazem 
prova da regularidade fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições 
Previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quando no âmbito da 
Procuradoria da Fazenda Nacional, estão unificadas em um único documento; 
e) – Certidão Negativa de Regularidade junto à Fazenda Estadual, relativo ao ICMS 
e IPVA, fornecida pela Secretaria de Fazenda Estadual. 
f) - Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa Estadual, fornecida pela Procuradoria 
Geral do Estado. 
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g) - Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante, incluindo Dívida 
Ativa, fornecido pela Prefeitura Municipal. 
h) - Certidão Negativa de Débito (CND-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica 
Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Poder Judiciário – 
Justiça do Trabalho.  
 
IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA; 
a)Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado comprovando aptidão para desempenho das 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação (anexo V do edital). 
 
9.2 A empresa estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar, também, o 
Decreto de Autorização ou ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
9.3 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
em cópia autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial 
ou em cópias simples, desde que apresentadas na sessão às originais para 
conferência pelo pregoeiro, sendo que estas não deverão estar no interior do 
envelope. 
9.3.1 As Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa cujo conteúdo não 
apresentar prazo da validade serão considerados o prazo de validade de 30 (trinta) 
dias contados a partir da data de expedição do referido documento.  
9.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
9.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, a pregoeira considerará o 
proponente inabilitado. 
9.6 Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos 
termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 
01(um) a 05 (cinco) anos, se o documento é público, e reclusão, de 01 (um) a 03 
(três) anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade 
estabelecida no artigo 7 da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 

10. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 

10.1. Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  
10.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  Eventual 
interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 
suspenderá o prazo supracitado.  
10.2.  A não-regularização da documentação no prazo previsto no item acima, 
implicará da decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
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previstas no art. 81 e Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
10.3.  Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate 
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte.  
10.4. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:  
10.4.1.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
10.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do item 9.3, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
10.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 
10.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta.  
10.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
10.5. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte, que nos termos da 
Lei Complementar 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à 
regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada. 
10.6. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de 
que trata a LC 123/2006, deverá apresentar na forma da lei, juntamente com os 
documentos de habilitação, declaração de que não se encontra em nenhuma das 
situações do § 4º do Art. 3º da referida Lei. 
10.7. A Empresa Licitante que quiser gozar dos benefícios da LC 123/2006, deverá 
apresentar requerimento próprio para este fim. 
 

11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
presente edital. 
11.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 
11.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
11.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando 
assim o retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7 
da Lei nº 10.520/2002 e legislação vigente. 
11.5. Quem impedir perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena 
detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da 
lei 8.666/93. 
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11.6. As impugnações deverão estar devidamente assinadas com a respectiva 
identificação do representante legal do licitante, bem como protocoladas no setor de 
protocolo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT.   
 

12. DOS RECURSOS: 

12.1 Declarado o vencedor e após a análise da documentação de habilitação, 
qualquer licitante, desde que presente na sessão, poderá manifestar imediata e 
motivadamente (a razão) a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 
de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões por escrito do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 
iguais números de dias, que começarão a correr do término do prazo de recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
12.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao 
vencedor. 
12.3 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
12.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
12.5 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto 
da licitação ao licitante vencedor, submetendo o processo administrativo à 
autoridade competente para publicação do resultado da licitação. 
12.6 Os recursos deverão estar devidamente assinadas com a respectiva 
identificação do representante legal da empresa, bem como protocolados no setor 
de protocolo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT.   

13. DA VIGÊNCIA, DOS PRAZOS E FORMA DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO: 

13.1. Os itens registrados deverão ser entregues na Prefeitura de Alta Floresta – MT 
conforme estabelecido na Ata de Registro de Preços e Contrato. 
13.2. A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir 
da sua assinatura. 
13.3. Os itens licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade 
de aquisição da Prefeitura Municipal de Alta Floresta; 
13.4. Todos os produtos deverão ser entregues conforme solicitado. 
13.5. É de responsabilidade da empresa fornecedora a entrega dos objetos em local 
definido pelas secretarias municipais. 
13.6. Em caso do não cumprimento das especificações exigidas no edital, a empresa 
se responsabilizará pela troca imediata dos produtos. 
13.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 
detentora da ata pela perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a 
substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

14.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir da emissão da nota 
fiscal e entrega dos itens.  
14.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver 
em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
14.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem 
à aplicação da penalidade. 
14.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
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14.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o 
mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
14.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento 
de preços ou correção monetária.  

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

15.1 A recusa injustificada em entregar o(s) licitado(s) da empresa com proposta 
classificada na licitação conforme instruções deste edital ensejará a aplicação das 
penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações 
posteriores. 
15.2 O atraso injustificado na entrega do(s) item(ns) licitados após o prazo 
preestabelecido no Edital, sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a 
seguir: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) 
dias; 
b) 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de 
atraso, configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato, descontadas dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, 
cobradas judicialmente. 
15.3 Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto de contrato ou nota de 
empenho), a Contratante poderá aplicar às empresas, as seguintes penalidades, 
sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas: 
a) advertência; 
b) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso 
na entrega do(s) item(ns); 
c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a 
quaisquer das cláusulas do contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura 
do contrato; 
d) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do 
contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e 
danos que der causa; 
e) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações 
Públicas Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
15.4 De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, contado da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura 
Municipal de Alta Floresta - MT, devidamente fundamentado. 
15.5 A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará 
sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital. 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

16.1. Após homologação do procedimento licitatório a Prefeitura de Alta Floresta – 
MT lavrará uma Ata de Registro de Preços nos termos estabelecidos na minuta 
(anexo II) deste edital.  
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16.2. Após convocação da Prefeitura de Alta Floresta – MT a empresa detentora da 
ata de registro de preços terá o prazo de até 05 (cinco) dias, depois de decorrido o 
prazo recursal relativo à fase de homologação e adjudicação, sob pena de 
decadência de direito de contratação, conforme preceitua o artigo 64 da Lei Federal 
n.º 8.666/93. 
16.3. A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir 
da sua assinatura. 
  

17. DO CONTRATO  

17.1 Como condição para a celebração do contrato o licitante vencedor deverá 
manter as mesmas condições de habilitação. 
17.2 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente será 
aplicada à regra seguinte: 
17.2.1 Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da 
assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
17.2.2 O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de até três 
dias úteis depois da notificação pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, ou da 
retirada do instrumento, durante a validade da ata de Registro de Preços, sujeitando-
se o infrator às sanções previstas no item 15.1.1. 
17.3 Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá 
estar com a documentação obrigatória válida, perante a Fazenda Federal, à 
Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
17.4 Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular 
do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de 
classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que 
a Pregoeira examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
17.5 A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 
17.5.1 Apresentar a nota fiscal para recebimento dos serviços, anexada a planilhas 
demonstrativas financeiras fornecidas pela Direção Superior responsável pela 
fiscalização e coordenação da CONTRATANTE. 
17.5.2 Executar o objeto adjudicado conforme os prazos estipulados no Contrato. 
17.5.3 Aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser 
resultantes de acordo entre as partes. 
17.6. Se a licitante vencedora, injustificadamente, não apresentar situação regular 
no ato da feitura da assinatura do contrato, a sessão será retomada e os demais 
licitantes serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de 
suas respectivas ofertas, observado que a Pregoeira examinará a aceitabilidade, 
quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes da 
Seção 14 deste Edital. 
17.7. A Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT se obriga, nos termos previstos 
neste Edital a: 
17.7.1. Efetuar o pagamento conforme emissão da planilha de execução dos 
serviços emitida pela Secretaria solicitante, mensalmente, após 05 (cinco) dias da 
apresentação da correspondente Nota Fiscal a entrega, por meio da Tesouraria, com 
a Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor Competente da Prefeitura 
Municipal de Alta Floresta – MT. 
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18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

18.1 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores e dos demais 
diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. 
Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito. 
18.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer 
até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
18.3 A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da 
licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à 
matéria impugnada. 
18.4 Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de 
impugnação, aos termos do edital quer em caráter de recurso em sua fase cabível, 
para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades 
previstas da legislação vigente. 
18.5 Na contagem dos prazos recursais deste edital será excluído o dia de início e 
incluído o dia de vencimento, considerando-se o expediente normal. 
18.6 Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com 
relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital, poderão ser obtidos 
junto à Comissão Permanente de Licitação, no horário de 7:00 às 13:00 horas. 
 
 
ALTA FLORESTA – MT, 03 DE AGOSTO DE 2016 
 
______________________________ 
VALDETI APARECIDA HEINZEN  
PREGOEIRA OFICIAL  
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ANEXO I 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
 
PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT  
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2016 
 
Licitante:____________________________________________________________ 
CNPJ.: _____________ Inscrição Estadual ________Tel Fax: (__) ______________ 
E-mail:_______________________________Tel./fax/Celular:(_____)____________ 
Endereço: __________________________________________________________ 
Conta Corrente:______________Agência:________________ 
Banco: ___________________________ 
 
Nº  ITENS QUANT MARCA  VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

      
      
      
TOTAL  
 
 
VALOR GLOBAL POR EXTENSO ............................................................................ 
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 DIAS 
 
 
LOCAL E DATA 
_________________________________________ 
ASSINATURA (ADMINISTRADOR DA EMPRESA) 
CARIMBO COM CNPJ 
 
 
MODELO DE PROPOSTA DISPONÍVEL NO SITE 
http://www.altafloresta.mt.gov.br/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.altafloresta.mt.gov.br/fotos_downloads/1420.docx
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ANEXO II – MINUTA DA ATA PESSOA JURÍDICA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ........./2016 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº......../2016 

 
Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Alta Floresta, Estado de Mato 
Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, de um lado o MUNICÍPIO 
DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CGC/MF sob o 
n.º 15.023.906/0001-07, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. ASIEL 
BEZERRA DE ARAÚJO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de 
Alta Floresta – MT, portador da Cédula de Identidade nº 38036688 SESP/PR e CPF 
nº 086.491.288-90, doravante denominado “MUNICÍPIO”, e do outro lado a empresa 
.............., inscrita no CNPJ sob o n.º..........., e Inscrição Estadual n.º........ 
estabelecida a ........., n.º......, bairro ..............., cidade de ..........., neste ato 
representada pelo Sr. .............., portador do CIRG n.º ..........   e CPF n.º ............ 
doravante denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, nos termos do artigo 15 
da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos 
Municipais nº 2227/2006 e nº 3.723/2010 e alterações posteriores, que regulamenta 
o Pregão Presencial e Registro de Preços no Município de Alta Floresta e das 
demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO 
PRESENCIAL nº ...../2016, para REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata 
de Registro de Preços,obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas 
alterações posteriores e as condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALTA FLORESTA-MT, conforme abaixo: 
Nº  ITENS QUANT MARCA  VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

      
      
      
TOTAL  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
2.1 – A presente ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de sua assinatura.  
2.2 - Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de 
validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Alta Floresta não será 
obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na 
cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos 
em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à 
empresa detentora. 
2.3 - Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, 
as cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 
...../2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, 
independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir da emissão da nota 
fiscal e entrega dos itens.  
3.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver 
em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
3.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem 
à aplicação da penalidade. 
3.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
3.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o 
mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento 
de preços ou correção monetária. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA CONTRATAÇÃO E DO PRAZO 
4.1. Os itens registrados deverão ser entregues na Prefeitura de Alta Floresta – MT 
em até 48 (QUARENTA E OITO) horas úteis corridos após solicitação, podendo ser 
solicitado que os itens sejam entregues em até 03 (três) vezes por semana.  
4.2. Os itens licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade de 
aquisição da Prefeitura Municipal de Alta Floresta; 
4.3.  A(s) entrega(s) deverá(ão) ser realizada(s) na Prefeitura de Alta Floresta – MT, 
ou secretaria solicitante,a quem caberá conferi-lo para efeito de posterior verificação 
da conformidade do mesmo com as exigências do edital. 
4.4. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo 
fornecedor no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, 
para reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 
4.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 
detentora da ata pela perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a 
substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
5.1 - Do Município: 
5.1.1- Atestar nas notas fiscais e/ou fatura a efetiva entrega do objeto desta Ata, 
conforme ajuste representado pela nota de empenho; 
5.1.2- Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso; 
5.1.3- Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, 
necessárias à perfeita execução da nota de empenho; 
5.1.4- Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega 
da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente; 
5.1.5- Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 
5.1.6- Conferir e Fiscalizar a execução ou aquisição do objeto licitado.  
5.2 - Da Detentora da Ata: 
5.2.1- Fornecer o objeto ou executar os serviços nas especificações estabelecidas e 
com a qualidade exigida; 
5.2.2- Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, 
direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 
5.2.3- Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação; 
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5.2.4- Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor contratado; 
5.2.5- Fornecer o objeto nos termos estipulados na proposta preços e edital de 
licitação. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES  
6.1 - Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços 
serão formalizados pela retirada da nota de empenho ou Nota de Autorização de 
Despesa pela detentora. 
6.2 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender 
todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega 
deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
6.3 - Toda aquisição/contratação deverá ser efetuada mediante solicitação da 
unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de nota de empenho ou Nota de 
Autorização de Despesa. 
6.4 - A empresa fornecedora, quando do recebimento solicitação, deverá colocar, na 
cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, 
além da identificação de quem procedeu ao recebimento ou execução. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
7.1- Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, 
atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de 
empenho, sujeitará a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei 
Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se: 
a) advertência; 
b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, 
até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato; 
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão 
contratual; 
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 
demais casos de inadimplemento contratual; 
e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com o Município, no prazo de até 2 (dois) anos; 
f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que 
seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração 
da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vistas ao processo. 
7.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pela Administração.  
7.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 7.1, caberá 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser 
apresentado no mesmo local. 
7.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima 
dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 
10 (dez) dias úteis. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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8.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços; 
8.1.1 - Considera-se Preço registrado aquele atribuido aos materiais, incluindo 
todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, 
embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou 
complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no 
cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução 
da mesma. 
8.2 - Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para 
mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações 
previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e 
alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual). 
8.2.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV.  
8.3 - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou 
cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
8.4 - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço 
inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar 
pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, 
sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 
8.5 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, O Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço 
registrado para o item ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua 
adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 
especificações. 
8.6 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão 
Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, 
sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
8.7 - Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, 
respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de 
negociação. 
8.8 - Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, 
mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o 
cancelamento de seu registro. 
8.8.1 - A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de 
cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória 
da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de 
custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, 
encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, 
sob pena de indeferimento do pedido. 
8.9 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de 
dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento 
das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a 
justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de 
deferir ou rejeitar o pedido; 
8.10 - Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no 
sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços 
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originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor 
preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de 
classificação. 
8.11 - Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as 
licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão 
Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos 
compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade. 
8.12 - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o 
Gestor da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba 
direito de recurso. 
 
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1 – A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem 
ônus, que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência 
mínima de 30(trinta) dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas 
do documento pelo “PROMITENTE FORNECEDORA”, sendo reconhecido o direito 
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, 
unilateralmente pelo MUNICÍPIO. 
9.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, automaticamente, 
por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados 
e, por iniciativa do Gestor da Ata quando: 
9.2.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 
9.2.2 - a detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 
9.2.3 - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; 
9.2.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com 
observância das disposições legais; 
9.2.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 
mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;  
9.2.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas 
pela Administração. 
9.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos 
neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. 
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação no Órgão Oficial do Estado, por 01 (uma) vez, 
considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação. 
9.4 - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo 
do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. 
9.4.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá 
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a 
aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões 
do pedido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO 
10.1 - As AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES do(s) item(ns) objeto da presente Ata de 
Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa 
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correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Compras do 
Município, os quantitativos das aquisições. 
10.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou 
parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta 
delegar a competência para tanto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO - ORÇAMENTO 
11.1 As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta de recursos 
previstos no Orçamento da Prefeitura Municipal de Alta Floresta.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - VINCULAÇÃO AO EDITAL 
12.1 Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, 
independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no 
Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº ......./2016, bem como os documentos a ele 
referentes, além da proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no 
certame licitatório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS COMUNICAÇÕES 
13.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e 
controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO 
14.1 A fiscalização da execução da referida ata de registro de preços será exercida 
de acordo com determinação de cada Secretaria. 
14.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA. 
14.2 A contratada obriga-se a cumprir com suas obrigações conforme especificação 
estabelecida no edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1 - Integram esta Ata, o edital da PREGÃO PRESENCIAL nº   ............/2016 a 
proposta da empresa .................................................................... classificada em 1º 
lugar no certame supranumerado. 
15.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
10.520/02, Decretos Municipais nº 2227/2006 e nº 3.723/2010 e alterações 
posteriores, no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. 
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
16.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Alta Floresta – MT, como único 
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das 
testemunhas abaixo. 

 
Alta Floresta – MT, .................................. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA      EMPRESA 
Prefeito Municipal                                                      Promitente Fornecedora 

 
Testemunhas:  
RG:___________________ 
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CONTRATO Nº ...../2016 
 
 

O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 
MATO GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, com sede administrativa à Travessa Álvaro 
Teixeira Costa, 50, Centro, CEP 78.580-000, na Cidade 
de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, inscrita no 
CNPJ /MF sob o nº CNPJ nº. 15.023.906/0001-07, 
representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado nesta cidade de Alta Floresta – 
MT, portador da Cédula de Identidade nº 38036688 
SESP/PR e CPF nº. 086.491.288-90, doravante 
denominado de CONTRATANTE, e a empresa 
.................................. - ..., inscrita no C.N.P.J./MF sob o 
nº. --.---.---/----.-- e Inscrição Estadual sob nº. --.---.----.-, 
estabelecida a Rua ______________, n.º ___, Bairro 
__________, Cidade de __________/__, CEP.: --.---/---, 
representada neste ato por seu proprietário o Sr. 
___________________, brasileiro, portador do RG nº.  ---
-- ---/--, e do CPF nº. ---.---.---/--, doravante denominada 
de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato 
nos termos do Edital de Pregão Presencial nº. ...../2016, 
mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALTA FLORESTA-MT, conforme descrito:  
Nº  ITENS QUAN

T 
MARCA  VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

      
      
TOTAL  

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 
2.1. Para a presente contratação foi realizada a Licitação Modalidade Pregão 
Presencial n.º ...../2016, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 
3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
10.520/02 e suas alterações, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos 
contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e 
condições deste contrato. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS, DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO  
4.1. A vigência do contrato será a partir da data de assinatura do contrato em __ de 
_________ de 2016 até o dia __ de _______ de 2017. 
4.2. A CONTRATADA deverá comparecer à sede da CONTRATANTE para 
assinatura do presente contrato, no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados da 
data do recebimento da convocação. 
4.3. O não atendimento à convocação, para assinatura do contrato, no prazo fixado, 
acarretará a decadência do direito à contratação, a critério da CONTRATANTE, 
sujeitando, ainda, a empresa adjudicatária às sanções legais, conforme previsto na 
lei federal nº 8.666/93.  
4.4. O prazo para assinatura deste contrato pode ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado por escrito e desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pela CONTRATANTE.  
4.5. Havendo recusa em assinar o contrato no prazo estabelecido, é facultado à 
CONTRATANTE convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e condições. 
4.6. O fornecimento do objeto desta licitação será feito de acordo com as 
necessidades do CONTRATANTE, após emissão de Nota de Empenho e 
Autorização de Fornecimento expedida pela CONTRATANTE. 
4.7. A CONTRATADA deve entregar os materiais disponíveis em estoque no 
máximo em 48 (QUARENTA E OITO) horas úteis corridos contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento e os materiais não disponíveis em estoque 
no máximo em 3 (TRES) dias úteis contados do recebimento da Ordem de 
Fornecimento. 
4.8. Os produtos a serem entregues devem estar de acordo com a normatização 
aplicável a eles, acondicionados em embalagens lacradas e originárias do 
fabricante, nas quantidades, formas, tipos, fórmulas e tudo mais conforme solicitado 
e devido por força da lei e do regramento, facultado ao CONTRATANTE não receber 
quando não cumpridas todas as exigências e normas. 
4.9. O recebimento não implica em aceitação definitiva dos produtos e a 
CONTRATADA fica obrigada a trocar, às suas expensas, o produto recusado no 
mesmo prazo do fornecimento contado da notificação de recusa. 
4.10. Os produtos não poderão ter garantia inferior a 60 (sessenta) dias. 
4.11. A CONTRATADA, quando da entrega dos produtos deve obrigatoriamente 
informar na nota fiscal o número de empenho ou o número de pedido de origem, a 
descrição dos itens, o número do lote, a data de fabricação e de validade dos 
produtos. 
4.13. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA por vícios ocultos do produto. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
REAJUSTAMENTO: 
5.1. O valor global do presente contrato será de -------------(-------). 
5.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do item e 
emissão da nota fiscal com a devida comprovação dos serviços executados.  
5.3. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver 
em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
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5.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem 
à aplicação da penalidade. 
5.5. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
5.6. O CNPJ do detentor do contrato constante da nota fiscal e fatura deverá ser o 
mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
5.7. Nenhum pagamento será efetuado ao detentor do contrato enquanto pendente 
de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude 
de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento de preços ou correção monetária.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 
6.1. As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos do 
Município de Alta Floresta. 
6.1.1. As despesas serão empenhadas de acordo com a solicitação de cada 
secretaria em dotação especifica. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÃOES E RESPONSABILIDADES DAS 
PARTES 
7.1. São direitos e responsabilidades da CONTRATADA os seguintes: 
a) Executar o objeto contratado, conforme solicitação da secretaria competente, que 
ocorrerá com acompanhamento do Servidor responsável pelo recebimento e 
fiscalização da execução do contrato, em horário e local definido pela secretaria 
solicitante. 
b) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver 
dado causa; 
c) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 
decorrência do objeto deste contrato quaisquer outras despesas que se fizerem 
necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte e 
instalação, carga e descarga, assistência técnica e apresentar os respectivos 
comprovantes quando solicitado pela CONTRATANTE. 
d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem no objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do presente contrato, observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 
e) Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos 
decorrentes de sua demora ou da sua omissão, na condução do objeto deste 
instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à execução do objeto 
deste contrato; 
f) Responsabiliza-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na 
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas 
para o CONTRATANTE; 
g) Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, 
custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus 
empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas 
por força da lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato. 
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h) arcar com eventuais prejuízos, pessoais e materiais, ocasionados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de falha no funcionamento dos 
produtos. 
i) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem 
prévia anuência do CONTRATANTE; 
j) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
contratação. 
7.2. São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 
a) Fornecer e colocar a disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução do fornecimento; 
b) Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato; 
c) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento 
das obrigações da CONTRATADA. Notificando a CONTRATADA, por escrito e com 
antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
d) Cumprir e fazer cumprir os termos das Leis nº 8.666/93 3, 10.520/2002 e do 
presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-
financeiro durante a execução do contrato; 
e) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato 
depois do recebimento das notas fiscais, já devidamente atestadas pelo servidor 
responsável pela fiscalização; 
f) Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público respeitando os direitos da CONTRATADA; 
g) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 
79 da referida Lei. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS 
MULTAS 
8.1. As penalidades contratuais aplicáveis são: 
a) Advertência verbal ou escrita. 
b) Multas. 
c) Declaração de inidoneidade e, 
d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 
8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores. 
8.2. A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras 
sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou 
condições técnicas estabelecidas. 
8.3. As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso no 
fornecimento dos serviços; 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer 
das cláusulas do contrato. 
c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos 
casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e 
danos que der causa. 
d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT, por prazo não superior a dois 
anos. 
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e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações 
Públicas Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
f) perda da garantia contratual, quando for o caso. 
8.4. De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de 
cinco dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, 
devidamente fundamentado. 
8.5. As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 
cumulativamente. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO 
9.1. O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, sem ônus, 
mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30(trinta) dias, no 
caso de descumprimento de quaisquer das clausulas do presente contrato pela 
CONTRATADA, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa nos termos 
do art. 77 da lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO  
10.1. A fiscalização da execução do referido contrato será exercida por servidores da 
Secretaria Solicitante. 
10.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA. 
10.2. A contratada obriga-se a entregar os produtos conforme especificação 
estabelecida no edital.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO 
CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 
11.1. Aplica-se a Leis Federais n.º 8.666/1993, 10.520/2002 e o Código Civil 
Brasileiro ao presente contrato e em especial aos seus casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL 
12.1. Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, 
independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no 
Edital de Pregão Presencial nº ......./2016, bem como os documentos a ele 
referentes, além da proposta apresentada pela CONTRATADA, no certame 
licitatório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1. Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá se encontrar 
nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem assim para o 
recebimento dos pagamentos relativos aos serviços fornecidos e aceitos. 
13.2. As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 
da Lei acima referida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Alta Floresta – MT, com recusa 
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados mutuamente assinam o presente instrumento 
contratual, em duas vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na 
presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 
 
 
Alta Floresta – MT, __ de ___________ de 2016. 
 
 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO 
CONTRATANTE 

                                         
 
 
 
 
----------------------------- 
CONTRATADA 
 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
1.__________________________                    2.  _________________________ 
RG:                   RG: 
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ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. INTRODUÇÃO 
As Secretarias Municipais necessitam adquirir materiais de gráfica a serem utilizados nos 
departamentos e Secretarias Municipais. 

2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA 
Os materiais gráficos serão utilizados nos serviços dos órgãos e secretarias municipais. 

3. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 
 
3.1.DESCRIÇÃO: em anexo  
4.VALOR DE REFERÊNCIA 

4.1. Valor de Referência Global de no máximo: R$ 850.298,26 (Oitocentos e cinqüenta Mil duzentos 
e noventa e oito reais e vinte e seis centavos).  

 
4.2. Dotações: 
 
01 PROCON 
Programa de Trabalho/Atividade: 2.012 
Elemento de despesa/Código: 76 
Valor: R$ 46.375,00 (Quarenta e Seis Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais);  
 
09 SECRETARIA DE SAÚDE 
Programa de Trabalho/Atividade: 2.075 
Elemento de despesa/Código: 461 
Valor: R$ 287.781,35 (Duzentos e Oitenta e Sete Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e 

Cinco Centavos); 
 
07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Programa de Trabalho/Atividade: 2.026 
Elemento de despesa/Código: 168 
Valor: R$ 373.603,33 (Trezentos e Setenta e Três Mil Seiscentos e Três Reais e Trinta e Três 

Centavos); 
 
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Programa de Trabalho/Atividade: 2.013 
Elemento de despesa/Código: 108 
Valor: R$ 27.181,33 (Vinte e Sete Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos); 
 
15 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO 
Programa de Trabalho/Atividade: 2.138 
Elemento de despesa/Código: 814 
Valor: R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais); 
 
08 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE 
Programa de Trabalho/Atividade: 2.067 
Elemento de despesa/Código: 425 
Valor: R$ 1.696,67 (Hum Mil Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos); 
 
10 SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA 
Programa de Trabalho/Atividade: 2.099 
Elemento de despesa/Código: 680 
Valor: R$ 7.670,00 (Sete Mil Seiscentos e Setenta Reais); 
 
04 SECRETARIA DE FINANÇAS 
Programa de Trabalho/Atividade: 2.018 
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Elemento de despesa/Código: 149 
Valor: R$ 10.618,00 (Dez Mil Seiscentos e Dezoito Reais); 
 
14 SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Programa de Trabalho/Atividade: 2.124 
Elemento de despesa/Código: 793 
Valor: R$ 20.401,67 (Vinte Mil Quatrocentos e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos); 
 
13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
Programa de Trabalho/Atividade: 2.116 
Elemento de despesa/Código: 765 
Valor: R$ 20.772,58 (Vinte Mil Setecentos e Setenta e Dois Reais e Cinqüenta e Oito Centavos); 
 
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Programa de Trabalho/Atividade: 1.042 
Elemento de despesa/Código: 294 
Valor: R$ 34.198,33 (Trinta e Quatro Mil Cento e Noventa e Oito Reais e Trinta e Três Centavos);  

5.PRAZO 

5.1 Todos os produtos deverão ser entregues conforme solicitado. 
5.2  Os objetos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias após o repasse do pedido 
das Secretarias Municipais. 

6.METODOLOGIA 

6.1. A qualidade dos objetos entregue será verificada e comprovada pela Secretaria recebedora dos 
materiais. 

7.QUALIFICAÇOES DOS PROPONENTES  
7.1 Qualificações deverão ser seguidas conforme edital. 

8.OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 

8.1 O proponente contratado deverá entregar os itens e quantidades conforme solicitação escrita 
pelas Secretarias Municipais. 
8.2 É de responsabilidade da empresa fornecedora a entrega dos objetos em local definido pelas 
secretarias municipais. 
8.3 Em caso do não cumprimento das especificações exigidas no edital, à empresa se 
responsabilizará pela troca imediata dos produtos       
 

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.1 A fiscalização, a execução e a observância de prazos contratuais serão realizados pela Secretaria 
Contratante.  
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ANEXO TERMO DE REFERENCIA. 

                                     PROCON 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  UNID.  QUANT. V
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CARTILHA (PROCON em cena), 16 paginas com capa 
F/16 couche 115 gramas 4x4 cores, dobrado e 
grampeado Unid. 

10000 
1,51 15.100,00 

CARTILHA Código do Consumidor 150 paginas/ com 
capa (tam aberto 15x21 F/16) capa reciclado 250 
gramas plastificado brilho 4 x 10 cores. Miolo reciclado 
70 gramas 01 cor preto F/V acabamento com lombada. Unid 

5000 

2,025 10.125,00 
Folder cabe 2 no F/2 da 01, papel reciclado 18 gramas, 
4 x 4 cores com 3 dobras Unid 

10000 
0,425 4.250,00 

Manual F/16, 16 paginas, com capa couche 115 
gramas, 4x4 cores, dobrado e grampeado Unid. 

10000 
1,515 15.150,00 

Panfletos F/16 (Tam 15 x 21) couche 115 gramas 4 x 0 
cores Unid 

10000 
0,175 1.750,00 

TOTAL 46.375,00 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  UNID.  QUANT. V
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Arte logomarca Unid 20 220,00 4.400,00 
Calendario de mesa F 08 Couche 230g 4 cores com 
fotolito com agendamento Unid 50 10,09 504,67 
Cartaz 45cm x 60cm colorido Unid 100 12,77 1.276,67 
Cartazes (F-1, 4 cores, papel couchê 120g, com 
fotolino) Unid 100 9,43 943,33 
Cartazes (F-2, 4 cores, papel couche 120g com fotolito) Unid 150 12,93 1.940,00 
Crachas F32 reciclado 180 r 04 cores com fotolipo Unid 100 3,70 369,67 
IMPRESSO - ETIQUETA AUTO ADESIVA 25,4 X 63,5 
MM - COLORIDA  Unid. 100 4,37 436,67 
Folder Informativo F 15 Colorido Unid 100 3,53 353,33 
Panfletos (F16 4 cores , papel sulfite) 75 g Unid 500 3,33 1.666,67 
Panfletos (F4  4 cores , papel sulfite) 75 g Unid 500 3,75 1.875,00 
Cartão de visita 9x5 cm 4 cores Unid 200 0,39 78,67 
Convites (F-16, 4 cores, papel reciclado 100g) Unid 1.000 2,60 2.600,00 
Folder cabe 2 no F/2 da 01, papel reciclado 18 gramas, 
4 x 4 cores com 3 dobras Unid 200 3,53 706,67 
Capa de Processo - F-4 - Sulfite 75gr - 01 Cor Unid 500 0,93 466,67 
Capa de Processo - F-4 - Sulfite Amarela 180gr - 01 Cor Unid 500 1,27 633,33 
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Capa de Processo - F-4 - Sulfite Branca 180gr - 01 Cor Unid 1500 1,27 1.900,00 
Oficio timbrado F8 Sulfite 70g 4 cores - Prefeitura 
Municipal de Alta Floresta Unid 5000 0,73 3.666,67 
Panfletos F-9 sulfite 180gr 3 cores Unid. 500 0,67 336,67 
Panfletos F/16 (Tam 15 x 21) couche 115 gramas 4 x 0 
cores Unid 500 0,63 316,67 
Papel Timbrado 75g A4 - 04 Cor PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Unid 5.000 0,48 2.416,67 
Papel Timbrado F-9 Sulfite 70g - 01 Cor PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Unid 1.000 0,29 293,33 
TOTAL 27.181,33 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 
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Cartazes (F-2, 4 cores, papel couche 120g com fotolito) Unid 500 2,00 998,33 
Catálogos (F-16, 4 cores, com fotolitno, papel couchê 
120g brochura, 15 paginas) Unid 500 29,13 

14.566,6
7 

Certificados  180g tamanho A4, colorido Unid 500 0,93 466,67 
Cartão de visita 9x5 cm 4 cores Unid 1.000 0,12 120,00 
Convites (F-16, 4 cores, papel reciclado 100g) Unid 1.000 0,80 800,00 
Folder F8/4x4 cores papel colche 115 c/ fotolito Unid 1.000 0,75 750,00 
Folder Informativo F 15 Colorido Unid 1.000 0,68 683,33 
Panfletos (F16 4 cores , papel sulfite) 75 g Unid 1.000 0,36 356,67 

Panfletos (F4  4 cores , papel sulfite) 75 g Unid 1.000 0,52 520,00 
Panfletos F/16 (Tam 15 x 21) couche 115 gramas 4 x 0 
cores Unid 1.000 0,36 356,67 
Papel Timbrado 75g A4 - 04 Cor PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Unid 1.000 0,48 483,33 

Papel Timbrado F-9 Sulfite 70g - 01 Cor PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Unid 1.000 0,30 300,00 

TOTAL 
20.401,6
7 

 

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
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Arte logomarca Unid 20 210,17 4.203,33 
Bloco de ficha para agendamento frente 01 cor F-16 
papel sulfite tam. 21,0x13,0 cm 50/1 Blocos 1.000 3,39 3.390,00 
Blocos de requisição com 03 vias (carbonado) 10x15 Unid 1.000 6,10 6.100,00 
Calendario de mesa F 08 Couche 230g 4 cores com 
fotolito com agendamento Unid 1.000 1,08 1.083,33 
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Capa de Processo - F-4 - Sulfite 75gr - 01 Cor Unid 1.000 0,89 893,33 
Capa de Processo - F-4 - Sulfite Amarela 180gr - 01 Cor Unid 1.000 0,88 883,33 
Capa de Processo - F-4 - Sulfite Azul 180gr - 01 Cor Unid 1.000 0,88 883,33 
Capa de Processo - F-4 - Sulfite Branca 180gr - 01 Cor Unid 1.000 0,88 883,33 
Crachas F32 reciclado 180 r 04 cores com fotolipo Unid 1.000 0,82 816,67 
IMPRESSO - ETIQUETA AUTO ADESIVA 25,4 X 63,5 
MM - COLORIDA  Unid. 1.000 2,37 2.373,33 
Avaliação social - Frente/verso 01 cor F9 papel sufite 
tamanho 21,5 x 30,0 cm 100/1 Blocos 1.000 8,48 8.483,33 
Cartão de visita 9x5 cm 4 cores Unid 2.000 0,13 266,67 
Certificados  180g tamanho A4, colorido Unid 3.000 0,41 1.230,00 
Boletins informaticos 4x1 A3,  Sulfite 120g Unid 5.000 0,45 2.250,00 
Boletins informaticos 4x1 A3,  Sulfite 120g, - Conselho 
Municipal  Unid 5.000 0,45 2.250,00 
Boletins informaticos em preto e branco A3,  Sulfite 
120g, 1 cor  Unid 5.000 0,50 2.516,67 
Cartão de Atendimento, Frente/Verso F-32 Sulfite 180gr. 
01 cor Unid. 5.000 0,13 666,67 
Cartaz 45cm x 60cm colorido Unid 5.000 1,46 7.300,00 
Cartazes (F-1, 4 cores, papel couchê 120g, com 
fotolino) Unid 5.000 1,46 7.300,00 
Cartazes (F-2, 4 cores, papel couche 120g com fotolito) Unid 5.000 1,19 5.933,33 
Catálogos (F-16, 4 cores, com fotolitno, papel couchê 
120g brochura, 15 paginas) Unid 2.000 18,63 37.266,67 
Comunicação interna - F-18 Sulfite 56gr. 100x1 01 cor Bloco 2.000 7,21 14.426,67 
Ficha de indetificação Social Adulto Frente 01 cor F9 
papel Sulfite Tam. 21,5 x 30,0 cm 100/1 Blocos 2.000 7,21 14.426,67 
Ficha de Indetificação Social F-9 Sulfite 56Gr 50x1 01 
cor Blocos 2.000 5,77 11.540,00 
Ficha de visita F-16 sulfite 56gr 50x1 01 cor Bloco 2.000 5,04 10.086,67 
Folder F8 papel reciclado 120gr 04 cores com fotolito Unid 5.000 0,48 2.416,67 
Folder F8/4x4 cores papel colche 115 c/ fotolito Unid 5.000 0,38 1.900,00 
Folder Informativo F 15 Colorido Unid 5.000 0,25 1.250,00 
Folder cabe 2 no F/2 da 01, papel reciclado 18 gramas, 
4 x 4 cores com 3 dobras Unid 5.000 0,81 4.050,00 
PRONTUARIO DO SUAS - 50 PAGINAS COM CAPA 
DURA COLORIDO Caderno 2.000 18,98 37.966,67 
Convites (F-16, 4 cores, papel reciclado 100g) Unid 10.000 0,29 2.933,33 
Linha de cuidado para atenção integral a saude da 
criança adolecente e suas familias em situação de 
violencia capa 4x4 cores cartão supremo 250g com 
fotolito miolo 4x4 cores couche 95grs com fotolito 
paginas 101 formato 26x21 cms Manual 3.000 29,30 87.900,00 
Manual F/16, 16 paginas, com capa couche 115 
gramas, 4x4 cores, dobrado e grampeado Unid. 4.000 17,97 71.866,67 
Oficio timbrado F8 Sulfite 70g 4 cores - Prefeitura 
Municipal de Alta Floresta Unid 10.000 0,20 2.000,00 
Panfletos (F16 4 cores , papel sulfite) 75 g Unid 10.000 0,15 1.466,67 
Papel Timbrado 75g A4 - 04 Cor PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Unid 10.000 0,19 1.933,33 

Papel Timbrado F-9 Sulfite 70g - 01 Cor PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Unid 10.000 0,12 1.200,00 
Panfletos (F4  4 cores , papel sulfite) 75 g Unid 20.000 0,18 3.533,33 
Panfletos F-9 sulfite 180gr 3 cores Unid. 10.000 0,30 3.000,00 
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Panfletos F/16 (Tam 15 x 21) couche 115 gramas 4 x 0 
cores Unid 20.000 0,14 2.733,33 
TOTAL 373.603,33 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE 
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Cartaz 45cm x 60cm colorido Unid 100 6,50 650,00 
Cartazes (F-2, 4 cores, papel couche 120g com fotolito) Unid 100 4,77 476,67 
Cartazes coloridos tamanho 42x65cm sulfite 180gr 01 
cor Unid. 100 5,70 570,00 

TOTAL 1.696,67 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 
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Cartazes (F-2, 4 cores, papel couche 120g com fotolito) Unid 500 2,00 998,33 
Catálogos (F-16, 4 cores, com fotolitno, papel couchê 
120g brochura, 15 paginas) Unid 500 29,13 14.566,67 
Certificados  180g tamanho A4, colorido Unid 500 0,93 466,67 
Cartão de visita 9x5 cm 4 cores Unid 1.000 0,12 120,00 
Convites (F-16, 4 cores, papel reciclado 100g) Unid 1.000 0,80 800,00 
Folder F8/4x4 cores papel colche 115 c/ fotolito Unid 1.000 0,75 750,00 
Folder Informativo F 15 Colorido Unid 1.000 0,68 683,33 
Panfletos (F16 4 cores , papel sulfite) 75 g Unid 1.000 0,36 356,67 

Panfletos (F4  4 cores , papel sulfite) 75 g Unid 1.000 0,52 520,00 
Panfletos F/16 (Tam 15 x 21) couche 115 gramas 4 x 0 
cores Unid 1.000 0,36 356,67 
Papel Timbrado 75g A4 - 04 Cor PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Unid 1.000 0,48 483,33 

Papel Timbrado F-9 Sulfite 70g - 01 Cor PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Unid 1.000 0,30 300,00 
TOTAL 20.401,67 

 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
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Alvara de licença autonômo  (taxista) F10 papel sulfite 
120g 4 cores  Unid 500 0,78 390,00 

Alvará de licença F10 papel sulfite 120g 4 cores c/ visto 
vigilançia sanitária p/ Bares e Restaurantes Unid 3000 0,34 1.020,00 
Alvará de licença F10 papel sulfite 120g 4 cores sem 
visto da vigilancia sanitária Unid 2.000 0,43 850,00 
Alvara de licença prévio F10 papel sulfite 120g 4 cores 
sem visto vigilançia sanitária Unid 2.000 0,43 850,00 

Arte logomarca Unid 10 205,00 2.050,00 

Bloco de BCI Boletim de Cadastro Imobiliario 50 BCI Blocos 20 9,40 188,00 
Bloco de notificação em 03 vias carbonado numeração 
apartir do 500 (50 notificaços por bloco) Blocos 10 41,00 410,00 

Capa de IPTU 20x 15 sem arte Unid 25.000 0,19 4.750,00 

Cartão de visita 9x5 cm 4 cores Unid 1.000 0,11 110,00 

TOTAL 10.618,00 
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Cartaz 45cm x 60cm colorido Unid 500 2,00 500,00 
Certificados  180g tamanho A4, colorido Unid 500 0,95 500,00 
Cartão de visita 9x5 cm 4 cores Unid 1.000 0,12 1.000,00 
Folder F8/4x4 cores papel colche 115 c/ fotolito Unid 3.000 0,38 3.000,00 

Catálogos (F-16, 4 cores, com fotolitno, papel couchê 
120g brochura, 15 paginas) Unid 5.000 18,90 5.000,00 
Panfletos (F16 4 cores , papel sulfite) 75 g Unid 10.000 0,20 10.000,00 
TOTAL 20.000,00 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
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Arte logomarca Unid 10 210,00 2.100,00 
Blocos de requisição com 03 vias (carbonado) 10x15 Unid 10 29,17 291,67 
Notificação  F9 Sulfite 56gr 50x1 1 cor em 3 vias 
carbonadas   Blocos 10 40,00 400,00 
Etiqueta para Tubito F-9 Picotado Sulfite 56gr. 50x1 01 
cor Bloco 25 10,92 272,92 
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Crachas F32 reciclado 180 r 04 cores com fotolipo Unid 50 6,80 340,00 
Catálogos (F-16, 4 cores, com fotolitno, papel couchê 
120g brochura, 15 paginas) Unid 100 25,83 2.583,33 
Certificados  180g tamanho A4, colorido Unid 100 4,00 399,67 
Certificados - F 16 - Sulfite 180g - 04 cores Conselho 
Municipal de educação Unid 100 3,70 370,00 
Calendario de mesa F 08 Couche 230g 4 cores com 
fotolito com agendamento Unid 200 2,95 590,00 
Capa de Processo - F-4 - Sulfite 75gr - 01 Cor Unid 300 1,72 515,00 
Capa de Processo - F-4 - Sulfite Amarela 180gr - 01 Cor Unid 300 1,72 515,00 
Capa de Processo - F-4 - Sulfite Azul 180gr - 01 Cor Unid 300 1,92 575,00 
Capa de Processo - F-4 - Sulfite Branca 180gr - 01 Cor Unid 300 2,25 675,00 
Capa de Processo - F-4 - Sulfite Laranja 180gr - 01 Cor Unid 300 2,58 774,00 
Capa de Processo - F-4 - Sulfite Verde 180gr - 01 Cor Unid 300 1,90 571,00 
Boletins informativos 4x1 A3,  Sulfite 120g Unid 500 1,79 893,33 
Boletins informativos 4x1 A3,  Sulfite 120g Conselho 
Municipal Unid 500 1,87 933,33 
Cartaz 45cm x 60cm colorido Unid 500 2,03 1.016,67 
Cartazes (F-1, 4 cores, papel couchê 120g, com 
fotolino) Unid 500 1,95 976,67 
Cartazes (F-2, 4 cores, papel couche 120g com fotolito) Unid 500 1,79 893,33 
Cartazes coloridos tamanho 42x65cm sulfite 180gr 01 
cor Unid. 500 1,89 943,33 
Convites (F-16, 4 cores, papel reciclado 100g) Unid 500 1,67 833,33 
Folder F8 papel reciclado 120gr 04 cores com fotolito Unid 500 1,45 726,67 
Folder F8/4x4 cores papel colche 115 c/ fotolito Unid 500 1,23 616,67 
Folder Informativo F 15 Colorido Unid 500 1,23 616,67 
Cartão de visita 9x5 cm 4 cores Unid 1.000 0,12 120,00 
Panfletos (F16 4 cores , papel sulfite) 75 g Unid 1.000 0,39 386,67 
Panfletos (F4  4 cores , papel sulfite) 75 g Unid 1.000 0,84 843,33 
TOTAL 20.772,58 

SECRETARIA DE SAÚDE 
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Trabalho Educação em Saúde 1m x 0,80 cm Banner 3 185,00 555,00 

Banner em lona tema variados 2 m x 1,5 m Unid. 4 236,67 946,67 

FORMULARIO DE INSPECAO SANEAMENTO BASICO/MEIO 
AMBIENTE F9 SULFITE 56G 50 X 1 Blocos 5 29,50 147,50 

FORMULARIO DE SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS 
PORTARIA 172/2012/GB/SES/MT FRENTE / VERSO 1 COR 
F9 PAPEL SULFITE 70G TAM. 21,5 X 30,0 CM 100 X 1 Blocos 5 37,87 189,33 

Receita Amarela A Bloco com 50 folhas F 36 Sulfite 56 grs Blocos 5 33,67 168,33 

Receita Azul B2 Bloco com 50 folhas F 36 Sulfite 56 grs Blocos 5 33,67 168,33 

Avaliação para concesão de cadeira de rodas - Frente - 01 cor 
F9 papel sufite tamanho 21,5 x 30,0 cm 50/1 Blocos 6 31,53 189,16 

Ficha de laminas de controle de malaria F-9 sulfite 56 gr 100x1 Blocos 6 31,53 189,16 
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01 cor 

Laudo de solicitação e avaliação e autorização de 
medicamentos especiais frente 01 cor F-9 papel Sulfite 
21,5x30cm 100x1 Blocos 6 31,53 189,16 

Laudo medico para emissão de APAC frente 01 cor F9 papel 
sufite tamanho 21,5 x 30,0 cm 100/1 Blocos 6 31,53 189,16 

Relatorio de movimento de anticoncepcionais atraves da 
farmacia basica F9 sulfite 56 grs. 1 x 100 Blocos 8 23,76 190,08 
Relatorio de controle interno de medicamento / saude mental  
F9 sulfite 56 grs. 100 x 1 01 cor Blocos 8 23,76 190,08 

Auto de Infração sanitaria F9 Sulfite 4 vias carbonadas, 50/1 Blocos 10 39,97 399,67 
Avaliação Neurológica em hanseniase frente/verso F-9 sufite 
56 Gr 100x1 Blocos 10 20,00 199,97 

Ficha de borrifação de malaria F-9 sulfite 56gr 100x1 01 cor Bloco 10 20,00 199,97 

Ficha de notificação de acidentes com sangue fluidos e 
secreçoes papel copiativo formato 21x30 cms vias 50 x 02 Blocos 10 39,33 393,33 

Ficha de notificação investigação Hanseniase F9 sufite 56 Gr Blocos 10 20,00 199,97 

Ficha de notificação investigação tuberculose  F-9 Sufite 56Gr Blocos 10 20,00 199,97 
Ficha de notificação/ investigação de dengue F9 Sufite 56 Gr 
100x1 Blocos 10 20,00 199,97 
Ficha de notificação/investigação atendimento anti-rábico F-9 
Sulfite 56 gr 100x1 Blocos 10 20,00 199,97 

Receituario PMA 2 F9- sulfite 56 grs 100 x 1 01 cor Blocos 10 20,00 199,97 
Relatorio de controle de saúde mental frente e verso F9 sulfite 
56 grs. 1 x 100 01 cor Blocos 10 20,00 199,97 
Relatorio de controle de material curativos e apoio no 
atendimento clinico frente / verso F9 sulfite 56 grs. 1 x 100 01 
cor Blocos 10 24,40 244,00 
Termo de Apreensao F9 sulfite 56 grs. Com 04 vias 
carbonadas 50 x 01 Blocos 10 39,17 391,67 
Ficha de indetificação Social Adulto Frente 01 cor F9 papel 
Sulfite Tam. 21,5 x 30,0 cm 100/1 Blocos 12 19,49 233,92 
Ficha de notificação de dengue em duplicata F-9 sulfite 56gr 
100x1 01 cor Blocos 12 19,49 233,92 
Oficina ortopedica - frente 01 cor F9 papel sufite tamanho 21,5 
x 30,0 cm 100/1 Blocos 12 19,49 233,92 
Relação de paciente de exame citopatologico por faixa etária 
100 x 1 Blocos 15 14,93 224,00 
Controle Mensal de Distribuição de Insulinas NPH e REGULAR 
- F-9 Sulfite 56gr. 1 cor 100/1 Blocos 20 13,93 278,67 
FGA   -   Ficha I Papel sulfite Frente/Verso Tamanho: 21,0 x 
30,0 cm 100 folhas Blocos  20 13,93 278,67 
FGA  -  Ficha II Papel sulfite Frente /Verso Tamanho: 21,0 x 
30,0 cm 100 folhas Blocos 20 13,93 278,67 
Ficha de acompanhamento de criança de 0 a 14 anos - 
Imunização e estado nuticional,  frente/verso F-9 - Sulfite 56gr - 
100x01 - 01 Cor Bloco 20 16,60 332,00 

Ficha de cadastro da gestante - F-9 Sulfite 56gr. 100x1 01 cor Bloco 20 13,97 279,33 
FICHA DE ENCAMINHAMENTO PARA CONSULTA 
ESPECIALIZADA Papel sulfite Tamanho: 17,5 x 28,5 cm 50 
folhas Blocos  20 13,97 279,33 

Ficha de registro diario de gestantes no Sis Pré -natal - F-9 Bloco 20 13,97 279,33 
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Sulfite 56Gr 100x1 01 cor 

FORMULARIO DE SOLICITACAO DE MEDICAMENTO 
FRENTE/VERSO 01 COR F9 PAPEL SULFITE 70G TAM: 21,5 
X 30,0 CM 1 X 100 Blocos 20 16,60 332,00 
GUIA DE ENCAMINHAMENTO Papel sulfite Tamanho: 21,0 x 
30,0 cm 100 folhas Blocos 20 13,97 279,33 

IMPRESSO - MAPA DIARIO DE ATENDIMENTO DE 
CRIANCA 100 X 1, PAPEL SULFITE 120G  Bloco 20 23,77 475,33 

IMPRESSO - MAPA DIARIO DE ATENDIMENTO DE 
GESTANTE 100 X 1, PAPEL SULFITE 120G  Bloco 20 23,77 475,33 

Perinetal ambulatorio 100x1 Blocos 20 23,77 475,33 
Receituario de hipoclorito de sodio a 2,5 % F 9 sulfite 56 grs 
100 x 1 01 cor Blocos 20 13,97 279,33 

Planilha de Preservativo masculino papel couche 90 grs. Frente 
e verso tam. 21,0 x 30,0 cm 50 folhas Blocos 20 16,60 332,00 

Planilha de Preservativo feminino papel couche 90 grs. Frente 
e verso tam. 21,0 x 30,0 cm 50 folhas Blocos 20 16,60 332,00 
Planilha de Notificação SINAN Papel Sulfite 90 grs. Tam: 21,0 x 
30,0 cm 50 folhas Blocos 20 16,60 332,00 

Formulario de solicitação de medicamento frente/verso 01 cor 
F9 Papel Sulfite tamanho 21,5 x 30,0 cm 1 x 100 Blocos 20 15,67 313,33 
Planilha de Cadastro de saúde mental F9 sulfite 56 grs. 1 x 100 
01 cor Blocos 20 13,97 279,33 

Relatorio de controle de medicamento anticoncepticional e 
hiperdia F9 sulfite 56 grs. 1 x 100 01 cor Blocos 20 15,95 319,00 
Notificação Auto Termo F9 sulfite 56 grs. 50 x 1 01 cor em 03 
vias carbonadas Blocos 20 22,93 458,67 

Receita Simples F-16 super bond 100 x 01 01 cor Bloco 20 10,30 206,00 
Avaliação social - Frente/verso 01 cor F9 papel sufite tamanho 
21,5 x 30,0 cm 100/1 Blocos 24 13,42 322,16 
Relatorio Social frente 01 cor F9 papel sulfite tam. 21,5 x 30,0 
cm 100/1 Blocos 24 15,26 366,16 

Etiqueta para Tubito F-9 Picotado Sulfite 56gr. 50x1 01 cor Bloco 25 18,78 469,58 
1ª. Via - cadastro do hipertenso e/ou diabético apenas frente - 
F-9 Sulfite 120gr. 100x1 01 cor  Bloco 30 18,52 555,70 
2ª. Via - cadastro do hipertenso e/ou diabético apenas frente - 
F-9 Sulfite 120gr. 100x1 01 cor  Bloco 30 18,52 555,70 

Comunicação interna - F-18 Sulfite 56gr. 100x1 01 cor Bloco 30 18,52 555,70 

Ficha de supervisão F-9 sulfite 56 gr 60x1 01 cor Bloco 30 18,52 555,70 
Ficha para CPO-D Frente 01 cor F9 papel sulfite Tam. 
25,5x30,0 cm 50/1 Blocos 30 18,52 555,70 
Manual de acidentes biologicos capa 4x4 cores cartão supremo 
250g fotolito miolo 4x4 couche 90 grs com fotolito paginas 76 
formato 30x21 cms Manual 30 64,33 1.930,00 

Relação de paciente de exame citopatologico 100 x 1 Blocos 30 20,67 620,00 
Relatorio mensal consolidado de metodos contraceptivos F09 
sulfite 56 grs 100 x 01 cor Blocos 30 20,67 620,00 

ROA Papel Sulfite 75 grs. Tam 21,5 x 30,00 cm 50 folhas Blocos 30 20,67 620,00 

Mamografia bloco com 100 folhas Blocos 40 17,67 706,67 

Solicitação de exames Papel Sulfite tam. 15 x 21 cm 50 folhas Blocos 40 5,30 212,00 

Bloco de inspeção sanitaria F9 Sulfite 56gr 100x1 Blocos 50 14,29 714,50 
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Cartão ficha programa de controle de tuberculose frente/verso 
F-16 Sufite 180 gr Unid. 50 3,80 189,83 
Encaminhamento de urgência e emergência, frente/verso  - F-9 
Sulfite 56gr. 100x1 01 cor Bloco 50 14,29 714,50 

Ficha A frente/verso - F-9 Sulfite 56gr. 100x1 01 cor Bloco 50 14,29 714,50 
Ficha de acompanhamento de hipertenso e ou diabetico F-9 
sulfite 56gr 100x1 - 01cor Bloco 50 14,29 714,50 

Ficha de alteração de familia - F-9 Sulfite 56gr. 100x1 01cor  Bloco 50 14,29 714,50 

Guia de encaminhamento - F-9 Sulfite 56gr. 100x1 01 cor Bloco 50 14,29 714,50 

LAUDO PARA SOLICITACAO/AUTORIZACAO DE 
PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, FOLHAS COPIATIVAS 
EM 2 VIAS - 100 X 2 - F9 SULFITE 56GR 01 COR Blocos 50 19,95 997,50 
Monitorização das doenças diarréicas agudas F-9 Sufite 56 Gr 
100x1 Blocos 50 14,29 714,50 
Monitorização das doenças diarréicas planilha de casos  F-9 
Sufite 56 Gr 100x1 Blocos 50 14,29 714,50 

Relatorio SSA-2 frente/verso F-9 Sulfite 56 grs. 100 x 1 01 cor Blocos 50 14,29 714,50 
Serviço de referencia de triagem neonatal F-32 sulfite 56 grs. 
100 x 1 01 cor Blocos 50 12,19 609,67 
Solicitação de exames pré-natal F-16 sulfite 56 grs. 100 x1 01 
cor Blocos 50 13,10 655,00 
Pedido de materiais odontologicos frente 01 cor F-16 papel 
sulfite tam 12,0 x 16,0 cm 50/1 Bloco 50 13,10 655,00 

Consetimento livre e esclarecimento CTA hepatites virais hiv 
sifilis papel super bond azul 70 grs tam 21 x 30 com vias 50x01 Blocos 60 12,32 739,20 
Laudo de diagnostico HB sAG papel copiativo  formato 21 x 31 
cms vias 50 x 02 rosa Blocos 60 16,64 998,60 
Laudo do diagnostico HCV papel copiativo formato 21 x 31 cms 
vias 50 x 02 azul Blocos 60 16,64 998,60 
Laudo do diagnostico sifilis papel copiativo formato 21 x 31 cms 
vias 50 x 02 verde Blocos 60 16,64 998,60 

Relatório Odontologico de Atendimento ROA frente 01 cor F9 
papel sulfite tam 25,5 x 30,0 cm 50/1 Bloco 60 12,20 732,00 
Planilha de notificação negativa / positiva semanal F9 sulfite 56 
grs. 100 x 1 Blocos 75 10,32 774,25 
Atestado odontologico Frente 01 cor F 16 papel sulfite tamanho 
21,0x13,0 cm 50/1 Blocos 90 6,10 549,00 
Adesão de teoria a pratica capa 4x4 papel cartão supremo 
250g com fotolito milo 4x4 couche 95g paginas 290 tam 20x26 
cms Cartilha 100 65,77 6.576,67 
AZT 2 capa 4x4 papel supremo 250 grs com fotolito miolom4x4 
cores couche 95 grs com fotolito 114 paginas formato 15 x 21 
cms Cartilha 100 37,97 3.796,67 
CBVE HIV AIDS unidade 3 capa 4x4 cores papel cartao 
supremo 250g com fotolito miolo 4x4 cores couche 90 grs com 
fotolito duplo pag 67 formato 20x26 fechado Manual 100 29,50 2.950,00 

Consulta especializada 100x1 Bloco 100 10,37 1.036,67 

Ficha de Resumo Semanal - F-9 Sulfite 56gr. 100x1 01 cor Bloco 100 10,37 1.036,67 

HISTORICO DE PACIENTE FRENTE VERSO 01 COR F9 
PAPEL SULFITE 70G TAM. 21,5 X 30,0 CM 100/1 Blocos 100 11,87 1.186,67 
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Manual para Assistência à Revelação Diagnóstica às Crianças 
que vivem com o HIV/aids Capa: 4x4 papel triplex 280 g com 
fotolito Miolo: 4x4 couchê 90 g – com fotolito, Páginas: 54 - 
Tam:30x16cm Cartilha  100 32,52 3.251,67 

Receita Azul B Bloco com 50 folhas F 36 Sulfite 56 grs Blocos 100 4,50 450,00 
Relatorio  de atendimento E SUS F-09 sulfite 56 grs. 100 x 1 01 
cor Blocos 100 10,30 1.030,00 
Trabalhando com mulheres e AIDS capa 4 x 1 cartão supremo 
fotolito miolo 4 x 4 couche 95 grs.com fotolito paginas 30 tam. 
30 x 26 cms. Folder 100 23,37 2.336,67 

Movimento mensal de Imunobiológicos Papel Sulfite Frente e 
Verso tam 21,00 x 30,0 cm 100 folhas Unid 100 9,99 999,33 
CBVE - HIV AIDS monitor capa 4x4 cartão supremo 250g com 
fotolito miolo 4x4 couche 90g com fotolito paginas 16 tam 
20x26 Cartilha 120 18,67 2.240,00 

Ficha de Indetificação Social F-9 Sulfite 56Gr 50x1 01 cor Blocos 120 6,03 724,00 
Odontograma frente 01 cor F9 papel sulfite tam. 12,0x16,0 cm 
50/1 Blocos 120 6,03 724,00 
Ficha de notificação de doençoas e agravos SINAN F9 Sufite 
56 Gr 100x1 Blocos 150 8,80 1.320,00 

Ficha de visita F-16 sulfite 56gr 50x1 01 cor Bloco 150 6,03 905,00 
Material instrucional para capacitação em vigilância 
epidemiológica das hepatites virais capa 4x4 cores cartão 
supremo 250 grs com fotolito miolo 4x4 cores couche 95 grs 
com fotolito paginas 118 formati 20x26 cms Cartilha 150 29,50 4.425,00 

ROOA F-9 sulfite 56 grs. 100 x 1 01 cor frente e verso Blocos 150 9,17 1.375,00 

Atestado médico - F-16 - Sulfite 56gr - 100x01 - 01 Cor Bloco 200 6,88 1.376,67 
Bloco de ficha para agendamento frente 01 cor F-16 papel 
sulfite tam. 21,0x13,0 cm 50/1 Blocos 200 6,13 1.226,67 
Cartão de aprazamento programa controle de hanseniase 
frente/verso F-32 Sufite 180 Gr Unid. 200 1,70 340,00 
FGA - Ficha geral de atendimento continuidade bloco com 100 
folhas frente e verso sulfite 56gr Bloco 200 8,92 1.783,33 

Ficha de Avaliação setor de fonoaudiologico frente/verso 01 cor 
F9 papel sufite Tamanho 21,5x 30,0 Blocos 200 8,92 1.783,33 
Linha de cuidado para atenção integral a saude da criança 
adolecente e suas familias em situação de violencia capa 4x4 
cores cartão supremo 250g com fotolito miolo 4x4 cores couche 
95grs com fotolito paginas 101 formato 26x21 cms Manual 200 34,83 6.966,67 
Manual implicação etica do diagnostico de triagem sorológica 
do hiv capa 4x4 papel cartão supremo 250 g com fotolito miolo 
4x4 couche 95g com fotolito  pag 64 tam 15x21 cms fechado Cartilha 200 25,22 5.044,00 
Requisição exame citopatologico F-9 sulfite 56 grs. 100 x 1 F/V 
01 cor Blocos 200 9,49 1.898,00 
Subsidio legais para o atendimento de adolecentes nos 
serviços de saúde capa 4 x 4 cores cartão supremo 250 grs 
com fotolito miolo 4 x 4 cores couche 95 grs. Com fotolito pag. 
15 formato 15 x 21 fechado Cartilha 200 29,77 5.953,33 
Bloco de ficha para agendamento frente 01 cor F-16 papel 
sulfite tam. 21,0x13,0 cm 50/1 Bloco 200 6,13 1.226,67 
Boletim de produção Ambulatorial - frente 01 cor F9 papel sufite 
tamanho 21,5 x 30,0 cm 100/1 Blocos 300 9,03 2.710,00 
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Ficha Diaria de atendimento ambulatorial em fonoaudiologia - 
frente modelo paisagem 01 cor F9 sulfite tamanho 21,5 x 30,0 
cm 100/1 Blocos 300 9,03 2.710,00 
Proposta para uma nova ROA para confecção do relatório 
mensal frente 01 cor F9 papel sulfite tam. 21,5 x 30,0 com 
100/1 Blocos 300 9,03 2.710,00 
Ficha de Pesquisa Entomológica - F-9 Frente/Verso Sulfite 
56gr. 100x1 01 cor Bloco 320 9,22 2.950,40 
CARTÃO DE VACINA ADULTO FRENTE/VERSO EM PAPEL 
CARTÃO 180 G  Unid. 500 1,53 766,67 
CARTAO SOMBRA VACINA ADULTO FRENTE/VERSO EM 
PAPEL CARTAO 180G Unid. 500 1,53 766,67 
FGA - Ficha geral de atendimento bloco com 100 folhas frente 
e verso F9 sulfite 56 gr Bloco 500 7,83 3.916,67 
Ficha de cadastro de programa Hiperdia F-12 Sulfite 180gr 01 
cor Unid. 500 0,68 340,00 

GUIA alimentar capa 4x4 papel cartão supremo 250 grs com 
fotolito formato 13x18 cms paginas 78 tam. 13x18 cms Cartilha 300 29,60 8.880,00 

O que ta pegando ( filipeta) papel couche 230 gs 4x4 cores 
frente e verso com fotolito formato 7,5 x 21 cmes Folder 500 1,29 646,67 
O que ta pegando Couche 90 grs 4x4 cores com fotolito 
formato 30 x 21 cms vincado Folder 500 1,28 640,00 
Receita de Controle especial dupla carbonada bloco com 100 
folhas F 16 sulfite 56 grs Blocos 300 8,20 2.460,00 
Relatorio mensal de atendimento E SUS F-09 sulfite 56 grs. 
100 x 1 01 cor Blocos 300 7,59 2.278,00 

Solicitação de exames F-16 sulfite 56 grs. 100 x 1 01 cor Blocos 300 7,25 2.175,00 
CARTÃO DE VACINA MENINA FRENTE/VERSO EM PAPEL 
CARTÃO 180 G Unid. 1.000 0,58 576,67 
CARTÃO DE VACINA MENINO FRENTE/VERSO EM PAPEL 
CARTÃO 180 G Unid. 1.000 0,58 576,67 
Recomendações para abordagem da exposição sexual ao HIV 
papel reciclado 80 g. com fotolito 4 x 4 cores frente e verso 
(duplo) tam 40 x 10 cm Folder 1.000 0,90 900,00 
REDUÇÃO DE DANOS 4 x 4 papel couchê 150 grs. Com 
fotolito formato 48 x 8 cms Folder 1.000 0,90 900,00 

Selos Adesivos para Vistoria 30 cm x 30 cm Unid. 1.000 1,15 1.150,00 

Pasta plasticada para ficha de paciente 35 x 23 cm Unid 1.000 1,42 1.416,67 

Receituario F 16 - sulfite 56 grs 100 x 1 01 cor Blocos 1.100 3,90 4.286,33 

Educativo 12 dicas para boa saúde mental, papel sufite 40,4x4 
cores frente e verso ( duplo) Tam 20x18cm Folder 1.200 0,58 700,00 
Caps " Essencia da vida" - Papel sulfite 40,4x4 cores frente e 
verso ( duplo) Tam 20x18 cm Folder 1.500 0,51 765,00 
CARTILHA Adesão é a solução Capa: 4x4 papel triplex 280 g 
com fotolito Miolo: 4x4 couchê 90 g – com fotolito Páginas: 07 - 
Tam:30x16cm Unid. 2.000 2,01 4.020,00 
Manual ABC de cirurgião dentista capa 4x4 papel cartão 
supremo 250g cok fotolito miolo 4x4 couche 95 g com fotolito 
pag 100 tam. 15x20 cms fechado Manual 700 35,33 24.733,33 
Relatorio diario de atendimento E SUS F-09 sulfite 56 grs. 100 
x 1 01 cor Blocos 1.000 6,88 6.880,00 

AIDS APRENDA A SE CUIDAR Papel Sulfite 40 grs. Com 
fotolito 4 x 4 cores frente e verso (duplo) tam 19 x 20 cm  Folder 2.000 0,44 886,67 
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SE VOCÊ É UMA MULHER: Amasiada, namorada, etc. papel 
reciclado 80 grs. Com fotolito 4 x 4 cores frente e verso (duplo) 
tam: 70 x 21 cm Folder 2.000 0,68 1.353,33 

Planilha de Cadastro de paciente do programa saúde mental 
frente/verso F-12 sulfite 180 grs. 01 cor Blocos 1.000 11,94 11.943,33 

Cartazes coloridos tamanho 42x65cm sulfite 180gr 01 cor Unid. 3.000 0,84 2.530,00 

FIQUE SABENDO Papel sulfite 40g com fotolito 4x4 cores 
Frente e Verso (duplo) Tam:21x15 cm Folder  3.000 0,28 830,00 
FIQUE SABENDO POR QUE E UM DIREITO SEU - PAPEL 
SULFITE 40 G COM FOTOLITO 4 X 4 CORES FRENTE E 
VERSO (DUPLO) TAM 12 X 24 CM Folder 3.000 0,28 840,00 
HEPATITE DOENCA SILENCIOSA SOCORRO PAPEL 
SULFITE 120G COM FOTOLITO 4 X 4 CORES FRENTE E 
VERSO (TRIPLO) TAM 30 X 21 CM Folder 3.000 0,44 1.330,00 

JÁ FEZ OS TESTE PARA AIDS E SIFILIS? Papel sulfite 40g 
com fotolito 4x4 cores Frente e Verso (triplo)Tam:40x10 cm Folder 3.000 0,30 900,00 

NÃO IMPORTA COMO VOCÊ FAZ. Papel sulfite 40g com 
fotolito 4x4 cores Frente e Verso (triplo) Tam:40x10 cm Folder 3.000 0,30 900,00 
O FUTURO DE SEU FILHO COMEÇA POR VOCÊ Papel 
sulfite 40g com fotolito 4x4 cores Frente e Verso (triplo) 
Tam:40x10 cm Folder 3.000 0,38 1.140,00 

Voce sabe o que CTA? Papel Sulfite 40 g. com fotolito 4 x 4 
cores frente e verso (triplo) tam. 24 x 18 cm Folder 3.000 0,30 900,00 

Sexo Fica Melhor sem Dúvida papel sulfite 40 g. com fotolito 4 
x 4 cores frente e verso (triplo) tam. 40 x 10 cm Folder 3.000 0,52 1.570,00 
VOCÊ NÃO SABE MAIS PODE TER PEGO HEPATITE ASSIM. 
Papel Reciclado 80 grs. 4 x 4 cores com fotolito frente e verso 
(duplo) tam 40 x 10 cm Folder 3.000 0,52 1.570,00 
TUBERCOLOSE??? ESSA DOENÇA AINDA EXISTE?? Papel 
sulfite 40 g. com fotolito 4 x 4 cores frente e verso (quaduplo) 
tam: 30 x 21 cm  Folder 3.000 0,30 900,00 

POR DENTRO DA CAMISINHA Papel Sulfite 40 grs. Com 
fotolito 4 x 4 cores frente e verso (duplo) tam 40 x 15 cm Folder 3.000 0,52 1.570,00 

Cartão da gestante frente/verso - F-9 Sulfite 180gr. 01 cor  Unid. 5.000 0,28 1.400,00 

Cartão da mulher Frente e verso Unid. 5.000 0,23 1.166,67 
Cartão da Saúde, Frente/Verso Papel Verde F-16 Sulfite 120gr. 
1 cor Unid. 5.000 0,15 733,33 
HEPATITE PREVENCAO E O MELHOR REMEDIO PAPEL 
SULFITE 120 G COM FOTOLITO 4 X 4 CORES FRENTE E 
VERSO (DUPLO) TAM: 30 X 21 CM Folder 5.000 0,38 1.900,00 

Cartão de Atendimento, Frente/Verso F-32 Sulfite 180gr. 01 cor Unid. 10.000 0,17 1.700,00 

Folder Educativos temas variados 30 x 22 cm colorido Unid. 15.000 0,28 4.200,00 
IMPRESSO - ETIQUETA AUTO ADESIVA 25,4 X 63,5 MM - 
COLORIDA  Unid. 30.000 1,85 55.400,00 

Panfletos F-9 sulfite 180gr 3 cores Unid. 50.000 0,18 9.166,67 
TOTAL 287.781,35 

SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA 
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO  UNID.  QUANT. V
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Banner de 1.60 x 1.60 timbrado Unid 4 75,00 300,00 
Ficha de Defesa de Autuação F9 sulfite 56 grs 100 x 1 01 cor Unid 25 13,60 340,00 
Ficha de Defesa da JARI F9 sulfite 56 grs. 100 x 1 01 cor Unid. 25 13,60 340,00 
Impresso Termo de Apreensão F 9 sulfite 56 grs. Com duas 
vias carbonadas 50 x 1 Unid 100 19,33 1.933,33 
Impresso Termo de Notificação F 9 sulfite 56 grs. Com duas 
vias carbonadas 50 x 1 Unid 100 19,33 1.933,33 
Oficio timbrado F8 Sulfite 70g 4 cores - Prefeitura Municipal de 
Alta Floresta Unid 1.000 0,41 410,00 
Panfletos (F16 4 cores , papel sulfite) 75 g Unid 2.000 0,32 640,00 
Panfletos F-9 sulfite 180gr 3 cores Unid. 2.000 0,32 640,00 
Panfletos (F4  4 cores , papel sulfite) 75 g Unid 4.000 0,28 1.133,33 
TOTAL 7.670,00 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  UNID.  QUANT. V
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Adesivos 20x12 cm colorido Unid 1.200 0,65 780,00 
Adesivos formato 32 - 04 cores Unid. 4.000 0,55 2.200,00 
Banner em lona impressa 1,20 x 0,90 cm colorido Unid. 23 75,00 1.725,00 
Banner em lona impressa 3,00 x 2,00 metros com ilhos e 
cordinha Unid. 6 360,00 2.160,00 
Boletins informativos em papel A3 27.7 0,42 - 70 g F4 colorido Unid 5.000 0,68 3.383,33 
Certificados  120g tamanho A4, colorido Unid 3.000 0,63 1.900,00 
Cópias A4 Unid 40.000 0,12 4.800,00 
Encardernação 09mm (espiral) Unid 200 2,43 486,67 
Encardernação 12mm (espiral) Unid 200 2,43 486,67 
Etiqueta Adesiva 10x 20 4 cores  Unid. 1.500 0,84 1.265,00 
Faixa em lona impressa com seguintes medidas 2,50 x 0,80 cm Unid 15 86,00 1.290,00 
Faixa em lona impressa com seguintes medidas 6,00 x 1,50 cm 
colorida Unid 10 189,33 1.893,33 
Folder F8/4x4 cores papel colche 115 c/ fotolito Unid 4.000 0,35 1.413,33 
Folder papel couchê 170 gr. formato padrão Unid 8.000 0,44 3.546,67 
Impresso capa de processo F4 Sulfite Branca 180 grs. Unid. 4.000 1,00 3.986,67 
Papel Reciclado formato 18 4 cores Unid. 1.500 0,62 935,00 

Papel Timbrado 75g A4 - 04 Cor PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALTA FLORESTA Unid 1.000 0,45 450,00 
Rascunho F 16 papel reciclado 75 gr. 01 cor 20 x 1 paginas  Unid 1.500 0,29 430,00 
Regulamento da FEMUCEB F 16, 4 Fls, papel reciclado 180 g. 
4 cores Unid 1.000 0,53 533,33 
Regulamento da Gincana Ecológica, F 16, 4 Fls, papel 
Reciclado 120 g. 4 Cores  Unid 1.000 0,53 533,33 

TOTAL 34.198,33 
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ANEXO IV 
 

(papel timbrado da empresa) 
 
 

PREGÃO Nº _____/________ 
 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
   
           Através do presente, credenciamos o (a) 
Sr.(a)........................................., portador(a) do RG n.º..........................e do CPF 
n.º.............................., a participar da licitação instaurada pelo Município de Alta 
Floresta – Estado de Mato Grosso, na modalidade Pregão n.º ....../2016, na 
qualidade de representante  legal,  outorgando-lhe  poderes  para  pronunciar-se  em  
nome  da empresa........................................,  bem  como  formular  propostas,  
ofertar  lances  verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os 
demais atos inerentes ao certame.  
  
................., ......... de ...................   de 2016. 
  
  
 
 
_______________________________ 
Diretor ou Representante Legal 
 
  
  
 
 
 
(Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
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ANEXO V 
 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 
 

 
 
 
    A (empresa emitente) 
__________________________________ localizada à ____________________, 
com Inscrição Estadual sob nº ____________ e CNPJ sob nº 
______________atesta para os devidos fins que a Empresa 
________________________________________ com Inscrição Estadual sob nº 
____________ e CNPJ sob nº ______________, com sede na 
_______________________, fornece/forneceu os produtos/serviços relacionados  
anexo, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não 
havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone. 
 
 
 
 
Local e Data 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica 
emitente deste atestado e sua assinatura) 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) 
 

NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ...................  
LICITAÇÃO N° ................................  

DECLARAÇÃO 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves de seu representante legal abaixo assinado, 
com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da 
lei, que: 

Não possui em seu quadro de pessoal, empregados com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com 
redação determinada pela lei 9.854/1999. 
 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 
 
ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA 
(Carimbo com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) 

 
 
NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ...................  
LICITAÇÃO N° ................................  
 
 
DECLARAÇÃO 
 
 
NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves de seu representante legal abaixo assinado, 
com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas do 
art. 299 do Codigo Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o 
certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas no 
edital e termo de referência.  

 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA 
(Carimbo com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (PESSOA JURÍDICA) 

 
 

NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ...................  
LICITAÇÃO N° ................................  
 
 
DECLARAÇÃO 
  
  
A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CPNJ n° ______________________________, estabelecida   
a_________________________________, bairro   _______________, Município   
de____________________, estado de _____ CEP____________________, atraves 
de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital 
de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista 
inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por 
órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou 
do Distrito Federal.  

  
  

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 
Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 
 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA 
(Carimbo com CNPJ da empresa) 
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ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) 

 
NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ...................  
LICITAÇÃO N° ................................  
 
 
DECLARAÇÃO 
  
  
A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CPNJ n° ______________________________,    estabelecida   
a_________________________________,    bairro   __________,       Município   
de____________________, estado de _____ CEP____________________, atraves 
de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital 
de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

Atende todos os requisitos de habilitação contidos no referido 
procedimento licitatório.  

  
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 
 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA 
(Carimbo com CNPJ da empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
(Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
 
 
 
 
 
 
 


	PREGÃO PRESENCIAL Nº ........./2016
	5.1.1- Atestar nas notas fiscais e/ou fatura a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela nota de empenho;
	5.1.2- Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso;
	5.2.2- Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;
	5.2.3- Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;



