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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

ITENS EXCLUSIVOS PARA EPP/ME/COOP/MEI  

PROCESSO LICITATÓRIO 069/2017 

MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA PREGÃO 

PRESENCIAL  

NÚMERO DA MODALIDADE 033/2017 

O MUNICIPIO DE JACINTO MG, torna público, para conhecimento dos interessados que na 

data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO – PARA PREGÃO 

PRESENCIAL, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 

descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, 

de 2002, ao Decreto Municipal nº. 007, de 2017, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 

Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem 

como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 033/2017 

Data da abertura 

da sessão pública 
14 de Novembro  de 2017 

Horário 08h00min horas 

Credenciamento Das 07:30h às 08h00min do dia 14 de Novembro  de 2017. 

Local 

Sala da Comissão Permanente de Licitação – Prefeitura Municipal 

– Rua Antônio Ferreira Lucio, 343, 1º Andar, Centro, Jacinto MG – 

Sala da Licitação. 

 

 
1- DO OBJETO 

 

1.1 A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PUBLICAÇÕES DE AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTROS A FIM DE 

INTERESSE DO MUNICIPIO DE JACINTO MG EM JORNAIS DE GRANDE 

CIRCULAÇÃO, GRANDE CIRCULAÇÃO, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL,   

EM PRETO E BRANCO, EM DIAS ÚTEIS (SEGUNDA A SÁBADO) E 

EXCEPCIONALMENTE, DOMINGOS E FERIADOS À MEDIDA QUE FOR 

NECESSÁRIO TORNAR PÚBLICO TAIS EXPEDIENTE, QUE INTEGRA ESTE 

EDITAL, ANEXO I. 

 

 2 - DA PARTICIPAÇÃO: 
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2.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação. 

2.1.1. A participação nesta licitação é exclusiva às microempresas, empresas de 

pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, 

de 2007. 

2.1.2. Não havendo o mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 

como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou 

regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 

convocatório, não será aplicado o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei 

Complementar, com fulcro no Art. 49 da 123/2006, ampliando a participação às 

demais empresas presentes. 

2.2. Não será admitida a participação de sociedades organizadas em consórcio, assim como as não 

personificadas. 

 

2.3. Nesta licitação não será admitida a participação direta ou indireta de servidor ou dirigente do 

MUNICÍPIO, conforme estabelece o art. 9º, inciso III, § 3º., da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 22 da 

Lei Orgânica Municipal. 

 

2.4. Não será permitido nesta licitação, a qualquer pessoa física ou jurídica, representar mais de uma 

licitante. 

 

2.5. Será admitida, em todas as etapas da licitação, a presença de no máximo um representante de 

cada licitante. 

 

2.6. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das licitantes, 

desde que devidamente credenciados, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma 

credenciada. 

 

2.7. Às microempresas e empresas de pequeno porte, que comprovarem sua regular situação, serão 

concedidos os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/2006 e Lei Municipal nº. 076/07. 

 

2.8. A documentação apresentada deverá estar toda em nome da matriz ou em nome da filial, 

devendo ser o contratado executado pela empresa vencedora do certame.  

 

 

3 - DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

3.1.1. Em se tratando de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  
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3.1.2. Em se tratando de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma 

reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no subitem "3.1.1", que comprove 

os poderes do mandante para a outorga. 

 

3.1.3. O representante legal e o procurador deverão se identificar por meio documento oficial de 

identificação que contenha foto. 

 

3.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 

deles poderá representar apenas uma credenciada. 

 

3.3. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 

licitante por ele representada, salvo autorização expressa da  PREGOEIRA. 

 

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

 

4.1 A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 

abaixo deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2. 

 

4.1.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 

seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE JACINTO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2017 – PREGÃO PRESENCIAL  Nº XX/2017 

(RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ Nº XXXXXX 

 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE JACINTO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. XX/2017– PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº XX/2017 

(RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ N° XXXX 

 

4.1.3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando a procuração. 
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4.1.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pela PREGOEIRA ou por membro da Equipe de Apoio. 

 

5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  

 

5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

 

- Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal da licitante, se houver; 

- Número do processo administrativo e nº do Pregão; 

- Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do folheto 

descritivo – Anexo I deste Edital; 

- Preço por centímetro de coluna, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data 

de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, 

incluindo todas as despesas e tributos, taxas, emolumentos, multas incidentes, salários, 

encargos sociais (trabalhista e previdenciário), observadas as especificações do objeto do 

edital    

- Condição de Pagamento: conforme minuta do contrato; 

- Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 

- Data, identificação e assinatura do proponente. 

 

6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

 

6.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os 

quais dizem respeito a: 

 

6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

- registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

 

- documentos de eleição dos atuais administradores, tratando de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada no subitem anterior, deste subitem; 

 

- ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

 

- decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

quando a atividade assim o exigir. 

- Em se tratando de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte: 

 

a) ato constitutivo da empresa, devidamente registrado; 

b) inscrição do CNPJ, com a distinção ME ou EPP, para fins de qualificação; 
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- Os documentos relacionados no subitem 6.1.1 não precisarão constar do Envelope 

“Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 

Pregão. 

 

6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos, ou positiva com efeito de negativa relativos aos Tributos Federais e a Divida 

Ativa da União e regularidade relativa à Seguridade Social, conforme Portaria Conjunta 

RFB/PGFN DE 02/10/2014. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 

(CNDT); 

e) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

6.1.3.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

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

Estadual  do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

6.1.4. O licitante ME/EPP/COOP, esta última enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

6.1.5. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

6.1.6. Se constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período. 

6.1.7 A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.  
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6.1.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, A PREGOEIRA  

suspenderá a sessão, informando na ata a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

6.1.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

6.1.10. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes presentes, 

os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento, 

devendo a Ata ser assinada pelA PREGOEIRA  e por todas as licitantes presentes. 

6.1.11. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa 

oficial. 

6.2. Qualificação Econômica- Financeira: 

a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 

expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação; 

6.3. Documento Complementar: 

a) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme 

Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002 – ANEXO V. 

 

6.3.1 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 

que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo abaixo: 

 

b) –  Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 

licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar 

com a Administração Pública;  

 

c) – Declaração com firma reconhecida, de que a licitante possui condições operacionais de 

funcionamento, dispondo de estrutura técnico-administrativa capaz de garantir a prestação dos 

serviços licitados dentro dos prazos acordados neste edital. 

 

d) – Declaração de que a circulação do JORNAIS  no município de Jacinto MG será de no mínimo 

05 (cinco) vezes na semana (de 3ª a sábado), e que todo o dia que ocorrer publicação de que trata a 

presente licitação, o Contratado deverá fornecer gratuitamente, 03 (três) exemplares do JORNAIS  

que contenha as publicações, sendo 02 (dois) exemplares na sede da Prefeitura e 01 (um) na Câmara 

Municipal de Jacinto MG.  
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7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

7.1. No local, data e horário constantes do preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração 

mínima de 30 (trinta) minutos. 

 

7.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão A PREGOEIRA  a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no subitem 4.1 deste Edital 

e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

 

7.3. A análise das propostas pela PREGOEIRA  visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda 

as especificações, prazos e condições fixados no Edital e que apresentem preço baseado 

exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

 

7.3.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo às correções no caso de eventuais 

erros, tomando como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para 

apuração do valor da proposta. 

 

7.3.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

 

7.4.  As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 

 

- seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela; 

- não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso 

de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número 

de licitantes.  

 

7.5. A PREGOEIRA convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

 

7.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem de lances. 

 

7.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 1,00 (UM REAL). 

 

7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 
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7.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 

para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando para as selecionadas o último 

preço ofertado. 

 

7.9. A PREGOEIRA poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 

do preço. 

 

7.10. Após a negociação, se houver, A PREGOEIRA examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

 

710.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento.  

 

7.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

 

7.12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão 

ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante substituição e apresentação de documentos, ou verificação efetuada por meio 

eletrônico hábil de informações. 

 

7.12.1. A verificação será certificada pela PREGOEIRA e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

 

7.12.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade, e não sendo apresentados 

os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

 

7.13. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 6.2.1 do item 6, A 

PREGOEIRA, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município de 

Jacinto MG - Estado de Minas Gerais. 

 

7.14. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

7.15. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, A 

PREGOEIRA examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, 

caso em que será declarado vencedor. 

 

7.16. A Administração poderá reter a amostra do licitante vencedor, se assim julgar conveniente. 

 

8 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
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8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 

sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, 

ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de 

dias. O prazo começará a fluir a partir do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata 

dos autos à parte interessada. 

 

8.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do 

direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame pelA PREGOEIRA  à licitante vencedora e 

no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

 

8.3. Interposto o recurso, A PREGOEIRA  poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  

 

8.4.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

 

8.5.  O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

8.6. A adjudicação será feita “POR VALOR GLOBAL”. 

 

 

9 - PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO  

 

9.1 – O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a partir do comunicado expedido pela Administração. 

 

9.2 – Nos termos do § 2º. do artigo 64, da Lei 8.666/93, poderá a Administração, quando o 

convocado se recusar a assinar o contrato, no prazo estabelecido, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da 

primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da 

cominação estabelecida pelo artigo 81 da legislação citada.  

 

10 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE DE PREÇO 
 

10.1 – De conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros, os pagamentos serão 

mensais, ocorrendo sempre no décimo dia após o mês vencido, com recursos próprios, no prazo e nas 

condições estipuladas na minuta do contrato, sujeitando-se, quando do não cumprimento, à 

atualização financeira dos valores, com base na variação do INPC do IBGE, desde a data final de 

período de adimplemento, até a data do efetivo pagamento. 

 

10.2 – No primeiro dia útil de cada mês a adjudicatária deverá encaminhar ao Departamento de 

Contabilidade da Prefeitura do Município de Jacinto MG, a nota fiscal/fatura, acompanhada dos 

exemplares de todas as publicações ocorridas no período relativo ao mês anterior. Esse departamento 

terá a função de conferir e receber os serviços, visando o processamento contábil do pagamento. 
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10.3 – Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no item 

13.1.  

 

10.4 - Os pagamentos serão, mediante a comprovação, por parte da CONTRATADA, de sua 

regularidade com a Seguridade Social “INSS” e para com o FGTS, a cada parcela, sob pena do 

pagamento não ser efetuado. 

  

10.4.1. Os pagamentos serão realizados exclusivamente através de depósito em conta financeira a ser 

indicada pela contratada. 

 

11 - DA CONTRATAÇÃO 

 

11.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a retirada da nota de 

empenho e onerará recursos da seguinte dotação orçamentária: 

ÓRGÃO UNIDADE FICHA 

ADMINISTRAÇÃO GERAL – SERVIÇOS DE TERCEIRO 01 01 66 

 

11.1.1 - O preço ofertado somente sofrerá reajuste quando previsto em lei. 

 

11.1.2. Se, por ocasião da retirada da nota de empenho, as certidões de regularidade de débito da 

Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria Nacional, estiverem com os prazos 

de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 

informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis 

de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

 

11.1.3. Se não for possível a atualização de referidas certidões por meio eletrônico hábil de 

informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua 

situação de regularidade de que trata o subitem 11.1.2 deste item 11, mediante a apresentação das 

certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  

 

11.2 . A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, 

comparecer ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Jacinto MG, a fim de 

retirar a nota de empenho, sob pena de decair do direito de contratação, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, facultando a Administração a aplicação de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total da proposta, além das outras sanções previstas nas Leis Federais nº. 10.520/02, 8.666/93 e 

demais alterações. 

 

11.3. Quando a Adjudicatária, convocada no prazo de validade da proposta apresentada, não 

demonstrar a regularidade atinente ao subitem 11.1.2, ou se recusar a retirar a nota de empenho, será 

procedida convocação da licitante na ordem de classificação das ofertas, sucessivamente. 

 

12 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

12. 1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Municipal pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 

jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
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2.002, c.c. o artigo 14 do Decreto Municipal n.º 296/2003, de 15 de setembro de 2003, a qual será 

registrada no Cadastro de Fornecedores. 

 

12.2 Pela inexecução total ou parcial do presente instrumento, pelo não cumprimento ou pelo atraso 

injustificado no cumprimento de qualquer das obrigações estipuladas no presente contrato, poderá ser 

aplicada a pena de multa de 01% a 10% do valor contrato. 

 

12.2.1. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

 

12.3. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas subsidiariamente as 

disposições e demais sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 e Decreto Municipal n.º 296/2003 de 

15 de setembro de 2003. garantido o exercício de prévia e ampla defesa.  

 

13 - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

13.1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.  

 

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

14.2.  O resultado do presente certame será divulgado em JORNAIS  de circulação local ou 

regional.  

 

14.3.  Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 

Diário Oficial do Estado. 

 

14.4. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal, após a 

celebração do contrato. 

 

14.5.  Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  

 

14.5.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01 (um) 

dia útil. 

 

14.5.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame.  

 

14.6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela PREGOEIRA. 

 

14.7.  Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Jacinto - Estado de Minas Gerais. 
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Jacinto MG, 26 de Outubro de 2017. 

 

 

 

 

PRESIDENTE DA CPL 
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ANEXO I - TERMO REFERENCIA 

 

1. OBJETO 

 

1.2 – constitui objeto do presente TERMO DE REFERENCIA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PUBLICAÇÕES DE AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÃO E 

OUTROS A FIM DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JACINTO MG EM JORNAIS  

DE GRANDE CIRCULAÇÃO,  NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL,   EM PRETO 

E BRANCO, EM DIAS ÚTEIS (SEGUNDA A SÁBADO) E EXCEPCIONALMENTE, 

DOMINGOS E FERIADOS À MEDIDA QUE FOR NECESSÁRIO TORNAR 

PÚBLICO TAIS EXPEDIENTE, QUE INTEGRA ESTE EDITAL, ANEXO I. 

 

ITEM Descrição do Serviço UNID QTDE 

1.  

PUBLICAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS DE 

LICITAÇÃO E OUTROS A FIM DE INTERESSE DO 

MUNICIPIO DE JACINTO MG EM JORNAIS DE 

GRANDE CIRCULAÇÃO, NA ESFERA ESTADUAL , 

EM PRETO E BRANCO, EM DIAS ÚTEIS (SEGUNDA 

A SÁBADO) E EXCEPCIONALMENTE, DOMINGOS E 

FERIADOS À MEDIDA QUE FOR NECESSÁRIO 

TORNAR PÚBLICO TAIS EXPEDIENTE, QUE 

INTEGRA ESTE EDITAL, ANEXO I. 

 

 

CM 

DE 

COLUNA 

 

 

90 

2.  

PUBLICAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS DE 

LICITAÇÃO E OUTROS A FIM DE INTERESSE DO 

MUNICIPIO DE JACINTO MG EM JORNAIS DE 

GRANDE CIRCULAÇÃO, NA ESFERA FEDERAL, EM 

PRETO E BRANCO, EM DIAS ÚTEIS (SEGUNDA A 

SÁBADO) E EXCEPCIONALMENTE, DOMINGOS E 

FERIADOS À MEDIDA QUE FOR NECESSÁRIO 

TORNAR PÚBLICO TAIS EXPEDIENTE, QUE 

INTEGRA ESTE EDITAL, ANEXO I 

CM 

DE 

COLUNA 

90 

 

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DOS SERVIÇOS: 

 

2.1  - O princípio da publicidade dos atos praticados em sede de processo licitatório se acha 

disciplinada no Art. 3° da Lei n° 8666/93 e suas alterações que assim estabelece: "A licitação 

destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da imoralidade,  da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são correlatos," 

 

4. VIGÊNCIA 
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3.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, visto a continuidade da prestação de 

serviços,  contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei n° 

8.666 de 21/06/1993, cujo momento incidirá atualização na forma da Lei, 

 

4.   ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

4.1 Os serviços mencionados deverão ser executados por JORNAIS  de Grande Circulação da 

seguinte forma:  

4.1.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo serviço de publicação, a partir de solicitações das 

Comissões Permanentes de Licitação e demais Órgãos deste Tribunal, que deles necessitem;  

4.1.2. As solicitações dos serviços de publicação serão feitas por meio de ofício, fax, e-mail ou outro 

meio de comunicação;  

4.1.3. A CONTRATADA deverá apresentar quinzenalmente as publicações dos anúncios, notas, 

avisos ou editais acompanhados de nota fiscal de serviço que serão atestados pela Assessoria de 

Comunicação, Comissão Permanente de LICITAÇÃO e Secretaria de Administração conforme caso; 

4.1.4. Os serviços serão prestados em dias úteis (segunda a sábado), e excepcionalmente, domingos e 

feriados, em corpo de JORNAIS , espaço específico para publicação (indeterminado no corpo), no 

formato mínimo de veiculação 2 x 5 (cm x cl), sendo centímetro a referência vertical da publicação e 

a coluna é a referência horizontal da mesma publicação; 

4.1.5. Após receber o pedido de serviço de publicação, se a CONTRATADA por motivo justificável, 

não puder executá-lo, deverá avisar imediatamente ao setor solicitante, para as providências 

necessárias e adoção de medidas cabíveis quando envolver, principalmente, avisos de editais de 

processos licitatórios com prazos legais.  

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1 Executar os serviços nos termos propostos, assumindo inteira responsabilidade pelo fie! 

cumprimento das obrigações pactuadas dentro dos padrões licitados, sob pena de responsabilização 

pelo seu descumprimento;  

5.2. É obrigação da CONTRATADA, republicar sem ónus adicional para o Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, as publicações realizadas em desacordo com as solicitações;  

5.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes 

da execução do contrato;  

5.4. Manter, durante toda execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação;  

5.5. Responsabilizar-se, civil e administrativamente, sob as penas da Lei, por quaisquer danos e/ou 

prejuízos morais ou pessoais que venha a causar e/ou causados pelos seus empregados ou prepostos, 

ao CONTRATANTE ou a terceiros;  

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Promover a liquidação da despesa;  

6.2. Encaminhar até às 17 horas, ao Departamento Comercial da CONTRATADA, as notas oficiais, 

anúncios, avisos ou editais, mencionando a data para a publicação, acompanhando e fiscalizando a 

execução do objeto da contratação, atestando ao final a execução dos serviços;  

6.3. ' Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e pertinente ao objeto do presente projeto.  
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7. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

7.1. O critério de julgamento será o do menor preço unitário;  

7.2. O proponente deverá apresentar preço de acordo com o subitem 3.1.4 deste Projeto Básico;  

7.3. As quantidades estabelecidas no objeto a ser licitado são estimadas, podendo sofrer acréscimos 

ou supressão que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor 

iniciais, sempre precedido de indispensável justificativa técnica; (vinte e cinco por cento) do seu 

valor;  

7.4. O valor anual estimado é R$ 72.571,50 (Setenta e dois mil quinhentos e setenta e um reais e 

cinquenta centavos); 

 

8. PENALIDADES 

  

8.1 - Para as sanções administrativas serão levadas em conta a legislação federal que rege a matéria 

concernente às licitações e contratos administrativos. 

 

 

 

Jacinto MG, 26 de Outubro de 2017. 
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ANEXO II - TERMO DE MINUTA DE PROPOSTA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2017 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº XX/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÕES DE AVISOS E 

EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTROS A FIM DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE 

JACINTO MG EM JORNAIS  DE GRANDE CIRCULAÇÃO, GRANDE CIRCULAÇÃO, NA 

ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ,  EM PRETO E BRANCO, EM DIAS ÚTEIS 

(SEGUNDA A SÁBADO) E EXCEPCIONALMENTE, DOMINGOS E FERIADOS À 

MEDIDA QUE FOR NECESSÁRIO TORNAR PÚBLICO TAIS EXPEDIENTE. 

 

Razão Social: 
 

CNPJ:  

Endereço:  

Cidade:  

 

 

Telefone: 

 

E-mail:  

Dados Bancários:  

Apresentamos proposta para o fornecimento do objeto em referência; declaramos estar de 

acordo como os termos do Pregão Presencial nº. XXX/2017. 

Na eventualidade de ser considerada vencedora da presente Licitação, indica para a 

assinatura da DO CONTRATO o seu representante legal, Sr(a). (nome completo), portador 

do CPF nº (nº do CPF). 

1 – Propõe-se, para a prestação dos serviços ora ofertados, os valores constantes do 

relatório de Quantitativo e Especificação, em anexo. 

2 – O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias a contar desta data. 

Local e data 

____________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 

Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO II – TERMO DE MINUTA DE PROPOSTA 

QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

ITEM Descrição do Serviço UNID QTDE 

VLR POR 
CM/COLUNA 

VALOR 
TOTAL 

1. 

PUBLICAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS DE 

LICITAÇÃO E OUTROS A FIM DE 

INTERESSE DO MUNICIPIO DE 

JACINTO MG EM JORNAIS DE GRANDE 

CIRCULAÇÃO, NA ESFERA ESTADUAL 

(IOF MG), EM PRETO E BRANCO, EM 

DIAS ÚTEIS (SEGUNDA A SÁBADO) E 

EXCEPCIONALMENTE, DOMINGOS E 

FERIADOS À MEDIDA QUE FOR 

NECESSÁRIO TORNAR PÚBLICO TAIS 

EXPEDIENTE, QUE INTEGRA ESTE 

EDITAL, ANEXO I. 

 
 

CM 
DE 

COLUNA 

 
 

90 

  

 

PUBLICAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS DE 

LICITAÇÃO E OUTROS A FIM DE 

INTERESSE DO MUNICIPIO DE 

JACINTO MG EM JORNAIS DE GRANDE 

CIRCULAÇÃO, NA ESFERA FEDERAL 

(DOU), EM PRETO E BRANCO, EM DIAS 

ÚTEIS (SEGUNDA A SÁBADO) E 

EXCEPCIONALMENTE, DOMINGOS E 

FERIADOS À MEDIDA QUE FOR 

NECESSÁRIO TORNAR PÚBLICO TAIS 

EXPEDIENTE, QUE INTEGRA ESTE 

EDITAL, ANEXO I 

 
 

CM 
DE 

COLUNA 

 
 

90 

  

 

 

LOCAL, DATA 

__________________________________ 

EMPRESA(Representante Legal) 

Obs.: 

 Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa; 
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ANEXO III – MINUTA DE PROCURAÇÃO PARTICULAR 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2017 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº XX/2017 

 

Por este Instrumento particular de procuração, a empresa (razão social da empresa), com 

sede (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (nº CNPJ), representada neste 

ato por seus(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a) (nome completo), portador(a) 

da Cédula de Identidade RG nº (nº RG) e CPF nº (nº CPF), nomeia(m) e constitui(em) seu 

bastante Procurador o(a) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Cédula de Identidade RG 

nº (nº RG) e CPF nº (nº CPF), a quem confere(imos) amplos poderes para representar a 

(razão social da empresa) perante o Município de JACINTO/MG, no que se referir ao 

Pregão Presencial Nº 014/2017, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas 

as fases do PREGÃO, inclusive apresentar declaração de que a proponente cumpre os 

requisitos de habilitação, os envelopes de Proposta e de Documentos de Habilitação em 

nome da Outorgante, formular verbalmente lances e ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, 

desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar 

redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao 

final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor 

recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os 

esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

Local e data 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

 

Obs.: 

 Declaração validada mediante assinatura com firma reconhecida em cartório e 

apresentação de cópia autenticada do ato constitutivo da empresa e documento original 

com foto que identifique o credenciado. 

 Os casos de substabelecimento deverão estar expressos nesta procuração. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2017 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº XX/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÕES DE AVISOS E 

EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTROS A FIM DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE 

JACINTO MG EM JORNAIS  DE GRANDE CIRCULAÇÃO, GRANDE CIRCULAÇÃO, NA 

ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ,  EM PRETO E BRANCO, EM DIAS ÚTEIS 

(SEGUNDA A SÁBADO) E EXCEPCIONALMENTE, DOMINGOS E FERIADOS À 

MEDIDA QUE FOR NECESSÁRIO TORNAR PÚBLICO TAIS EXPEDIENTE. 

A empresa (razão social da empresa), inscrita no CNPJ nº (nº CNPJ), estabelecida na 

(endereço completo), para cumprimento no inciso VII, do Artigo 4º da Lei Federal 

10.520/02, de 17/07/2002, DECLARA, sob as penas da Lei, que inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação e que cumpre plenamente todos os requisitos de 

habilitação exigidos no edital do presente processo licitatório, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Por ser verdade, firma a presente. 

Local e data 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

 

 

Obs.: 

 Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (LEI Nº 

9.854/99) 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÕES DE AVISOS E 

EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTROS A FIM DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE 

JACINTO MG EM JORNAIS  DE GRANDE CIRCULAÇÃO, GRANDE CIRCULAÇÃO, NA 

ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ,  EM PRETO E BRANCO, EM DIAS ÚTEIS 

(SEGUNDA A SÁBADO) E EXCEPCIONALMENTE, DOMINGOS E FERIADOS À 

MEDIDA QUE FOR NECESSÁRIO TORNAR PÚBLICO TAIS EXPEDIENTE, QUE 

INTEGRA ESTE EDITAL, ANEXO I. 

 Declaro, observado o disposto nos artigos 27, inciso V; 78, inciso XVIII da Lei 8.666/93 e 

artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, que não utilizo menores de 18 (dezoito) 

anos para trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) 

anos para qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos. 

Estou ciente de que a inobservância destas disposições legais poderá acarretar a minha 

imediata inabilitação ou desclassificação e/ou rescisão do contrato administrativo em curso. 

Local e data 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

 

Obs.: 

 Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2017 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº XX/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÕES DE AVISOS E 

EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTROS A FIM DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE 

JACINTO MG EM JORNAIS  DE GRANDE CIRCULAÇÃO, GRANDE CIRCULAÇÃO, NA 

ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ,  EM PRETO E BRANCO, EM DIAS ÚTEIS 

(SEGUNDA A SÁBADO) E EXCEPCIONALMENTE, DOMINGOS E FERIADOS À 

MEDIDA QUE FOR NECESSÁRIO TORNAR PÚBLICO TAIS EXPEDIENTE, QUE 

INTEGRA ESTE EDITAL. 

(razão social da empresa), inscrita no CNPJ n° (nº do CNPJ), por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Carteira de Identidade nº 

(nº RG) e do CPF nº (nº CPF), DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob 

as penas da lei, ser (Microempresa / Empresa de Pequeno Porte / Cooperativa) nos termos 

da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 

3º da Lei Complementar nº 123/06. 

 

Local e data 

Assinatura do representante legal da empresa 

Obs.: 

 Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº. ......./......... 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ...../....... 

     PREGÃO (PRESENCIAL) Nº. ..../...... 

 

 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., 

QUE FAZEM ENTRE SI 

O(A).......................................................... E A EMPRESA 

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

I - O Município de JACINTO, com sede no(a) ....................................................., na cidade de 

...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato 

representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), inscrito(a) no CPF nº ...................., 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., doravante denominada 

CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 

sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, 

neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no 

Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 

Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

II – FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato, além das disposições nele contidas, é regido 

pela Lei nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 8.883, de 08/08/94, e disposições 

legais complementares, atinentes à natureza deste contrato. 

 

III – AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: Este contrato é celebrado em decorrência do Processo de 

Licitação Pública, na modalidade Pregão (Presencial) nº. ..../....., do qual faz parte integrante em 

todos os seus termos. 

 

   

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL: 

 

1.3 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO, EM JORNAIS DE GRANDE 
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CIRCULAÇÃO COMO A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

(IOF) E DIÁRIO DA UNIÃO (DOU) DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE 

JACINTO, TAIS COMO: LEIS, DECRETOS, BALANCETES, BALANÇOS, 

EDITAIS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E CAMPANHAS PÚBLICAS, ASSIM COMO 

OUTROS DOCUMENTOS CUJA PUBLICAÇÃO TORNA-SE OBRIGATÓRIA. 
 

1.4 – O JORNAIS  objeto deste contrato terá circulação no município de Jacinto MG de 3ª a 

sábado. 

 

1.5 – Para cada dia que qualquer matéria objeto deste ajuste venha a ser publicada, a 

CONTRATADA se obriga a fornecer, gratuitamente, 03 (três) exemplares da edição, 02 

(dois) na sede da Prefeitura do Município de JACINTO MG e 01 (um) na Câmara Municipal 

de Jacinto MG, os quais se destinarão ao necessário arquivo da CONTRATANTE. 

 

1.6 - O regime de execução é o de empreitada por preço unitário de centímetro de coluna de 

publicação. 

 

1.7  - Ficam fazendo parte integrante do presente instrumento, independente de suas trancrições 

parciais ou totais, o edital de licitação e a proposta vencedora da C0NTRATADA. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

2.1 – Toda e Qualquer matéria a ser publicada pela CONTRATADA,  depende de autorização 

expressa da Administração Municipal, representada pela Secretaria de Finanças,  para possibilitar 

a sua contabilização e conseqüente pagamento. 

 

2.2 – Caso a matéria veiculada não contenha a autorização requerida no item anterior, que é condição 

fundamental para que a publicação seja considerada “serviço executado” a CONTRATADA  arcará 

com o prejuízo financeiro correspondente e responderá a todas as conseqüências que poderão advir, 

decorrentes da mesma, quer seja na esfera administrativa ou judicial. 

 

2.3 – Toda a matéria a ser publicada deverá ser digitada, e enviada a empresa contratada via e-mail, 

ou fac-símile, trata-se, pois, de faculdade de escolha exclusiva da CONTRATANTE  e que será 

comunicada à CONTRATADA  pela Secretaria de Finanças.  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste contrato será executado 

diretamente pela CONTRATADA, sob o regime de menor preço por cm de coluna. 

 

 

 CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR CONTRATUAL: 

 

4.1 - O valor total do presente contrato é de R$.......  (.....................), decorrente do preço unitário de 

R$......... (................) por centímetro de coluna de publicação, conforme detalhado na proposta da 

CONTRATADA, que também passa a fazer parte integrante deste instrumento. 
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CLÁUSULA QUINTA: FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

 

5.1 – Os pagamentos serão mensais, ocorrendo sempre no décimo dia após o vencido. 

 

5.2 – No primeiro dia útil de cada mês a CONTRATADA encaminhará ao Departamento de 

Contabilidade da CONTRATANTE, a nota fiscal/fatura acompanhada da relação explicita das 

publicações (O DIA E A QUANTIDADE DE CM DE COLUNA DE CADA PUBLICAÇÃO), para 

conferências das publicações realizadas. Esse órgão será responsável pela conferência das 

publicações e pelo recebimento dos serviços executados, seu processamento contábil e conseqüente 

pagamento. 

 

5.3 - Por ocasião do pagamento de cada parcela, a CONTRATADA, deverá também comprovar sua 

regularidade para com a Seguridade Social (FGTS/INSS) do mês imediatamente anterior à emissão 

da fatura. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS: Não será admitido qualquer tipo de 

reajuste dos preços propostos, dentro do prazo contratual, fora dos casos expressamente previstos em 

lei. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

7.1 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, es, contados a partir da assinatura, 

podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei n° 8.666 de 21/06/1993, cujo momento incidirá 

atualização na forma da Lei, 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES:  

 

8.1 – Pela inexecução total ou parcial dos serviços, garantida prévia defesa, sujeita a 

CONTRATADA, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual. 

 

8.2 – O atraso injustificado na publicação da matéria, nas datas e formas definidas pela 

Administração, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, 

sujeitará a CONTRATADA a multa de mora, calculada na proporção de 0,5% (meio por cento) ao 

dia, sobre o valor total do contrato.  

 

8.3 – Além disso, estará sujeita a todas as sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

8.4 – As sanções serão aplicadas de conformidade com a gravidade das faltas apuradas e dentro da 

lei que rege a licitação. 

 

8.5 – A aplicação das sanções previstas neste contrato, ocorrerá sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal, que couberem. 
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8.6 – A CONTRATADA poderá recorrer e justificar, por escrito, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da data da intimação do ato. 

 

8.7 – Caso a fiscalização da CONTRATANTE aceite as alegações do recurso, a aplicação da multa 

terá efeito suspensivo temporário. 

 

8.8 – A sustação definitiva da multa será efetuada no recebimento final dos serviços, condicionada a 

pareceres favoráveis da fiscalização, que considerará, além das razões alegadas pela 

CONTRATADA, as características do acabamento e perfeição dos serviços executados e a conduta 

geral da mesma, durante o decurso do prazo contratual. 

 

8.9 – A aplicação da multa não impede a rescisão unilateral do contrato pela  CONTRATANTE. 

 

8.10 – O valor da multa poderá ser descontada nos futuros pagamentos.  

 

8.10.1 – Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa atualizada, 

deverá ser recolhida pela CONTRATADA aos cofres do Município. Na ocorrência do não 

pagamento, o valor será inscrito na dívida ativa para cobrança judicial. 

 

8.11 – A aplicação das sanções previstas nesta cláusula, não tem caráter compensatório, porém 

moratório, não eximindo a CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos 

causados à CONTRATANTE ou a terceiros. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

9.1 Executar os serviços nos termos propostos, assumindo inteira responsabilidade pelo fie! 

cumprimento das obrigações pactuadas dentro dos padrões licitados, sob pena de responsabilização 

pelo seu descumprimento;  

9.2. É obrigação da CONTRATADA, republicar sem ónus adicional para o Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, as publicações realizadas em desacordo com as solicitações;  

9.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes 

da execução do contrato;  

9.4. Manter, durante toda execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação;  

9.5. Responsabilizar-se, civil e administrativamente, sob as penas da Lei, por quaisquer danos e/ou 

prejuízos morais ou pessoais que venha a causar e/ou causados pelos seus empregados ou prepostos, 

ao CONTRATANTE ou a terceiros;  

 

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

10.1. Promover a liquidação da despesa;  

10.2. Encaminhar até às 17 horas, ao Departamento Comercial da CONTRATADA, as notas oficiais, 

anúncios, avisos ou editais, mencionando a data para a publicação, acompanhando e fiscalizando a 

execução do objeto da contratação, atestando ao final a execução dos serviços;  

10.3. ' Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e pertinente ao objeto do presente projeto.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:  

 

11.1 – O presente contrato poderá ser rescindido: 

 

11.1.1 – unilateralmente, por ato da CONTRATANTE, na ocorrência de quaisquer das hipóteses 

previstas nos incisos I a XII, do artigo 78, da Lei 8.666/93. 

 

11.1.2 – bilateralmente, por acordo entre as partes, reduzindo-se a termo no processo de licitação, no 

interesse da CONTRATANTE. 

 

11.1.3 – judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

 

11.2 – fica expressamente reconhecido o direito da CONTRATANTE de promover a rescisão na 

hipótese prevista no artigo 77 da mesma lei. 

 

11.3 – No caso de rescisão com base nos incisos XII e XVII do art. 78, da Lei nº. 8.666/93, sem que 

haja culpa da CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos eventuais prejuízos sofridos, 

devidamente comprovados e ainda terá direito a: 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

12.1 – Os casos omissos no presente contrato, serão resolvidos à luz da legislação mencionada no 

preâmbulo deste contrato e do Código Civil Brasileiro, ou outras atinentes a natureza do contrato. 

 

12.2 – As relações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA far-se-ão sempre por escrito, 

ressalvados os entendimentos verbais, determinados pela urgência dos serviços, que deverão, 

todavia, serem confirmados, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

 

12.3 – A CONTRATANTE não se responsabilizará por quaisquer autuações fiscais e gravames 

futuros, decorrentes de interpretações errôneas por parte da CONTRATADA na aplicação de 

impostos, suas alíquotas, suspensões, isenções, base de cálculo, etc. 

 

12.4. – A inadimplência do contrato com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 

não transferirá a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 

objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 

decorrente do presente processo licitatório, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

ÓRGÃO UNIDADE FICHA 

 ADMINISTRAÇÃO GERAL – SERVIÇOS DE TERCEIRO 01 01 66 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  - DA VINCULAÇÃO: O presente Contrato tem sua lavratura 

autorizada ás folhas do Processo Administrativo nº ......., do qual passa a fazer parte, e decorre do 

procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial, processado sob nº ...../....., do tipo 

menor preço ITEM 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de Jacinto 

MG, Estado de Minas Gerais, para dirimir dúvidas oriundas deste Termo Contratual, renunciando a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou que venha a ser. 

 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, que assinam juntamente com as testemunhas presentes, abaixo nomeadas e identificadas. 

   

Jacinto MG, ....... de .......de ...... 

 

 

CONTRATANTE:....... 

CONTRATADA:........ 

TESTEMUNHAS:....... 
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