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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021-SRP 
REPUBLICADO 

Exclusivo à Participação de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores 
Individuais - MEI 

Processo Administrativo nº 2021/1545 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
SISTEMA: ABERTO E FECHADO 
ORÇAMENTO SIGILOSO: SIM 
PROCESSO No: 2021/1545 
OBJETO: Registro de preços para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 
visando atender as necessidades básicas de consumo para a realização de manutenção das atividades vinculadas 
às secretarias do município de Formoso do Araguaia 
 
RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 07:59 horas do 28/01/2022. 
 
RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 07:59 horas do 28/01/2022. 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 07:59 horas do dia  02/02/2022. 
 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 08:00 horas do dia  02/02/2022. 
 

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

ENDÇEREÇO: As propostas iniciais e documentos de habilitação serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no 
endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de 
Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.  

 
 

I - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
O MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO, torna público que se acha aberto nesta 

instituição licitação na modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO por ITEM, 

Exclusivo à Participação de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e 
Microempreendedores Individuais-ME, utilizando o Sistema de Registo de Preços-SRP, Processo 
Administrativo nº. 2021/1545, o qual será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 
155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto Federal nº 

9.488, de 30 de agosto de 2018, Resolução TCE/TO nº 181/2015, Decreto Municipal nº 164/2015, de 18 de 
dezembro de 2015, e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as 
alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais aplicáveis à espécie. 
1. DO OBJETO  
A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 
DE MATERIAIS GRÁFICOS visando atender as necessidades básicas de consumo para a realização de manutenção 

das atividades vinculadas às secretarias do município de Formoso do Araguaia. 
1.1. A descrição detalhada do objeto consta no Termo de Referência-Anexo I deste Edital, tendo as 
Licitantes interessadas em participar desta Licitação, que analisá-los cuidadosamente, pois que, em caso 
de divergência entre o mesmo e a especificação divulgada pelo site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, prevalecerá à descrição do Termo de Referência para efetivação da 
contratação. 
1.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos 
órgãos competentes de controle de qualidade industrial, ABNT, INMETRO, legislações específicas, etc, 
atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor). Decreto Federal nº 7.892 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Somente poderão participar deste Pregão as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME e 
EPP) do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, desde que atenda às exigências deste edital 
e esteja devidamente cadastrada no portal da Confederação Nacional dos Municípios 
(www.portaldecompraspublicas.com.br). 
 
2.2. É vedado participar da presente licitação as empresas:  
a) Em processo de falência, de fusão, de cisão, de incorporação, de recuperação judicial ou extrajudicial, 

sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.450-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
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b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidas com 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, nos 
moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93, bem como aquelas relacionadas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

c) Reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, ou ainda, qualquer que seja 
sua forma de constituição;  

d) Que pertençam a servidor ou dirigente de órgão ou entidade Contratante ou responsável pela licitação;  
e) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste certame;  
f) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 
comum; 

g) Estrangeiras que não funcionem no País. 
 

2.2.1. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de 
responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 
 
2.2.2. A participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial, somente será permitida se 
comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo juízo 
competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste a aptidão econômica e 
financeira para o certame. 

 

2.3. Das Declarações da Plataforma Eletrônica 
2.3.1. A licitante deverá assinalar/declarar em campo próprio do sistema as seguintes declarações: 
a) Declaração de ME/EPP/Demais Beneficiados:  “Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei 

o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 
42º ao 49º da referida Lei Complementar”. 

 

b) Declaração de conhecimento do Edital: “Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as 
regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

 

c) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos: “Declaro sob as penas da lei, que até a presente 
data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores”. 

 

d) Declaração de Não Emprego de Menor: “Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego 
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal”. 

 

e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta: “Declaro que a proposta apresentada para 
essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na 
Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP”. 

 

f) Declaração de Veracidade: “Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações 
informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.” 

 
2.3.2. A falsidade das declarações de que trata o item anterior sujeitará a licitante às sanções 
previstas neste Edital, em conformidade com § 5º do art.26 e aplicações combinado com o  art.49, inc. 
III do Decreto nº10.024/2019, de 20/09/2019 e demais legislações pertinentes. 
 
2.3.3. A simples participação das licitantes neste certame implica em declaração, por parte da 
licitante, de pleno conhecimento dos elementos e aceitação de todas as condições constantes deste 
Edital e Anexos, bem como de todas as condições gerais e peculiaridades da execução do objeto, sendo 
vedado invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos. 

 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de um 
cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais (intransferíveis), obtidas junto a Confederação Nacional 
dos Municípios pelo web-site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 
3.2. As licitantes deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no Sistema de Licitações de Pregão Eletrônico. Sendo 

mailto:cpl@unirg.edu.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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sócio-proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou 
contrato social, no qual estejam expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
 
3.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo O Município de Formoso do 
Araguaia-TOe ao Portal da CNM - Confederação Nacional dos Municípios a responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. O credenciamento junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal da licitante e de seu representante legal pelos atos praticados e 
a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
3.4. O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por 
solicitação do credenciado, por iniciativa deste Município e do sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, devidamente justificada, ou em virtude de sua inabilitação. 
 
 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 
4.1. Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão, qualquer pessoa poderá 
impugnar o Ato Convocatório. 
 
4.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro 
em igual forma e prazo descrito no item anterior. 

 
4.3. Os pedidos de impugnação e de esclarecimentos deverão ser realizados exclusivamente na forma 
eletrônica, conforme determina a Lei, através do site provedor do sistema.  
 
4.4. A impugnação não possui efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é 
medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 
4.5. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do 
certame.  
 
4.6. Caberá o Pregoeiro receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao 
edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais e auxílio dos responsáveis pela elaboração 
desses documentos. 
 
4.7. O prazo para decisão de que trata o item anterior é de dois dias úteis, contados da data de 
recebimento. 

 
4.8. As respostas aos pedidos de impugnação e de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a Administração. 
 

 

5. DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

5.1. Do registro das propostas de preços e dos documentos de habilitação  
5.1.1. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, as licitantes interessadas e participar do 
certame, deverão estar devidamente credenciados no portal de compras públicas, e deverão encaminar, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital e a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 
para abertura da sessão pública, observando o disposto neste Edital. 
 
5.1.2. A licitante poderá rever as condições de sua proposta e documentos de habilitação, retirar ou 
substituir os anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

 
5.1.2.1. Encerrado o tempo previsto, o sistema não permitirá a alteração ou encaminhamento de 
nova proposta. Após a abertura das propostas, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

5.1.3. Serão consideradas inválidas propostas e/ou documentos de habilitação apresentados por 
quaisquer outros meios. 
 

5.1.4. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pela licitante, observado 
o disposto no item 5.1.1 não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após 
os procedimentos acerca da negociação e julgamento de proposta. 
5.1.5. A proposta, os documentos de habilitação da licitante melhor classificada e eventuais 
documentos extras solicitados, somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para 
acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5.1.5.1. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor 
classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de três horas contadas da 
solicitação do Pregoeiro via sistema, servindo a mesma regra para envio da proposta 
atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo 
ser prorrogado a critério do Pregoeiro conforme o caso. 

 
5.1.6. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, documentos e lances. 
 

5.1.6.1. Caberá à licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
5.1.7. Nos preços ofertados mediante o cadastro da proposta serão considerados obrigatoriamente:  
a) Preço unitário e total em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo duas casas 

decimais;  
b) Marca, modelo, fabricante (no que couber); 
c) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da 

sessão deste pregão eletrônico. 

 
5.1.7.1. A apresentação da proposta por parte da licitante significa o pleno conhecimento e sua 
integral concordância com o disposto neste edital e seus anexos. 
 
5.1.7.2. Nos preços ofertados pela licitante no cadastro de sua proposta no sistema já deverão estar 
inclusas todas as despesas que possam influenciar nos custos, tais como: despesas de custo com 
transporte, seguro, frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), 
obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza, bem como 
todos os ônus diretos. 

 
5.1.7.3. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
suas propostas.  

 

5.2. Da abertura e do julgamento das propostas de preços 
5.2.1. Na data e horários previstos no preâmbulo deste edital serão abertas as propostas de preços, 
passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas, verificando a sua conformidade com os 
requisitos estabelecidos no Termo de Referência e neste instrumento convocatório. 
 
5.2.2. O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério tipo MENOR PREÇO por ITEM. 
 
5.2.3. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser 
levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no neste Edital. 

 

5.3. Da sessão de disputa  
5.3.1. A partir do horário previsto neste edital, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a 
divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita consonância com as especificações e 
condições de fornecimento detalhadas pelo edital. 
 
5.3.2. Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 

 
5.3.3. A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado 
pelo sistema, sendo o intervalo mínimo de diferença de valores livre, o qual incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
 
5.3.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro. 

 
5.3.5. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do 
detentor do lance. 
5.3.6. Para efeito da disputa na Sessão de Lances, os preços deverão ser cotados com o ICMS, taxas, 
impostos, fretes e outras despesas, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município 
de Formoso do Araguaia-TO. 

 

5.4. Do modo de disputa e da formulação de lances 

mailto:cpl@unirg.edu.br
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5.4.1. O modo de disputa adotado para este certame é o aberto e fechado, em que as licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, observando as regras de 
classificação inicial das propostas e as demais pertinentes constantes neste edital.   
 

5.4.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará quinze minutos, 

improrrogáveis. 
 

5.4.3. Encerrado o prazo de 15 minutos previsto no item anterior o sistema encaminhará o aviso de 
fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente 
determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

 
5.4.4. Encerrada a sessão dos lances, com o decurso do prazo de dez minutos, o sistema abrirá a 
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 
dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que 
será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 
5.4.5. Não havendo, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os autores dos melhores lances 
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e 
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

 
5.4.6. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 5.4.4 e 5.4.5, o sistema ordenará os lances em 
ordem crescente de vantajosidade. 
 
5.4.7. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 5.4.4 e 5.4.5, será 
reinicianda a etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item 4.4.6. 

 
5.4.8. Na hipótese de não haver licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda às 
exigências para habilitação, O Pregoeiro poderá, auxiliada pela equipe de apoio, mediante justificativa, 
admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no item 5.4.7. 

 

5.4.8.1. Caso não haja lances, a licitante vencedora será aquele que houver ofertado a melhor 
proposta inicial. 

 
5.5. Do Critério de Desempate 

5.5.1. Após a etapa de envio de lances, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva, 
haverá a aplicação do critério de desempate estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

5.5.2. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas.  

 

5.6. Da Negociação  
5.6.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, O Pregoeiro encaminhará, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 
 

5.6.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
5.6.3. O prazo para negociação será definido pelo Pregoeiro, observado o prazo mínimo de 02(duas) 
horas contadas da solicitação. 

 

5.6.4. A licitante que não se manifestar no chat quanto a oferta do valor de negociação no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, poderá a critério desta ser desclassificada. 

 
5.6.5. Em licitações que nao terminem no mesmo dia, é responsabilidade da licitante acompanhar o 
certame nos demais dias quantos forem necessários, sem necessidade de comunicação por outro meio 
que nao seja o chat. 

 

5.7. Da Desconexão do Sistema na Etapa de Lances 
5.7.1. No caso do sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de envio de 
lances da sessão pública e permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 
retomando ao pregoeiro quando possível sua atuação na sessão, sem prejuízo dos atos realizados. 
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5.7.2. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a 
comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico portaldecompraspublicas.com.br. 
 

5.7.3. Caso a empresa detentora da melhor proposta venha a ser desclassificada ou inabilitada, O 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes na ordem de classificação e 
assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor. 

 
5.8. Do Cadastro de Reserva  

5.8.1. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta da licitante mais bem classificada para o objeto, caso tenham a intenção de participar do 
Cadastro de Reserva. 
 

5.8.2. As licitantes que assim quiserem deverão manifestar sua intenção imediatamente, logo após 
encerrada a etapa competitiva através do chat no sistema. 

 

5.8.3. As licitantes que se manifestarem terão o prazo de até 03(três) horas para envio do Cadastro de 
Reserva formalizado através do e-mail: licitacaoformoso@outlook.com .  

 

5.8.4. O cadastro de reserva deverá ser formalizado observando-se o disposto no modelo constante do 
Anexo VI deste Edital, sendo este apensado à ARP ou se fazendo constar na mesma, com as informações 
das licitantes que farão parte do Cadastro de Reserva, visto aceitarem fornecer o(s) item(ns) com preço 
igual ao da licitante vencedora do certame quanto ao(s) respectivo(s) item(ns).  

 

5.8.5. A existência de cadastro de reserva não prejudica o resultado do certame em relação à licitante 
mais bem classificada, observando-se o disposto no art. 10 e 11 do Decreto nº 7.892/2013. 

 

5.8.6. O Cadastro de Reserva será utilizado na hipótese do primeiro colocado quando convocado, não 
assinar a ARP no prazo legal (Parágrafo Único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013), bem como no caso 
de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ARP, e sucessivamente, nas hipóteses 
previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013. 
5.8.7. A habilitação da(s) fornecedora(s) que comporão o Cadastro de Reserva será efetuada, na hipótese 
prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013 e quando houver necessidade de 
contratação de fornecedora remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do mesmo Decreto.  

 
5.8.7.1. Caso a fornecedora do Cadastro de Reserva já tenha sido habilitada no certame, se 
convocada para fornecer o objeto em virtude de Cadastro de Reserva, deverá atualizar sua 
habilitação quanto aos documentos que estiverem com vigência expirada quando convocada. 
 

5.8.8. Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas neste Edital, bem como nos 
seus Anexos deverão ser observados pelas fornecedoras registradas no Cadastro Reserva. 

 
5.9. Da Proposta Atualizada  

5.9.1. O prazo para envio da proposta atualizada ao último lance ofertado/negociado e, se necessário, 

de documentos complementares que possam ter sido solicitados, será de três horas contadas da 

solicitaçãodo Pregoeiro no sistema, devendo tal prazo ser considerado em horário de expediente.  
 

5.9.1.1. A proposta atualizada e os documentos que trata o item anterior deverão ser anexados na 
plataforma eletrônica, não sendo aceitos mediante outro meio. 

 
5.9.2. A proposta atualizada deverá ser apresentada digitada, redigida com clareza, sem emendas, 
rasuras, borrões, devidamente datada e assinada pelo representante legal da empresa (se Procurador 
acompanhado da respectiva Procuração e documento de identificação com foto legível), podendo ser 

observado o modelo constante no Anexo IV deste Edital, e conter expressamente: 
a) Identificação do Pregão Eletrônico e número do Processo Licitatório;  
b) Razão Social da empresa, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do 

CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver); 
c) Objeto geral do Pregão, indicação de ordem sequencial e numérica de cada item, bem como a 

respectiva quantidade conforme descrito no Termo de Referência-Anexo I deste Edital; 
d) O preço unitário e total para cada item cotado, em algarismos, e valor total da proposta em 

algarismos e por extenso, ambos em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais; 
e) A descrição/especificação completa, detalhada e individualizada dos produtos ofertados de forma a 

demonstrar que atendem as especificações mínimas constantes no Termo de Referência-Anexo I 
deste Edital; 

f) Modelo/Fabricante, conforme o caso; 
g) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua 

apresentação na plataforma eletrônica; 
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h) Conter prazo de garantia do objeto, observando-se o disposto no Termo de Referência-Anexo I deste 
Edital; 

i) Prazo e forma de entrega do objeto, observando-se o disposto no Termo de Referência-Anexo I deste 
Edital;  

j) Prazo de garantia do objeto, observando-se o disposto no Termo de Referência-Anexo I deste Edital;  
k) Forma de pagamento, observando-se o disposto no Termo de Referência-Anexo I deste Edital; 
l) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento; 
m) Identificação com nome, dados pessoais, telefone para contato do responsável legal da empresa que 

assinará a Ata de Registro de Preços e/ou o Contrato, desde que este tenha poderes para tal ato em 
nome da proponente; 

n) Data atualizada da confecção da Proposta. 
 
5.9.3. Na proposta atualizada não será admitindas expressões vagas ou imprecisas, de maneira a não 
ensejar dúvidas e para demonstrar que o objeto ofertado atende corretamente às especificações técnicas 
constantes no Termo de Referência-Anexo I deste Edital. 
 

5.9.4. Os itens constantes nas propostas que eventualmente não contemplem às especificações 
contidas no Termo de Referência-Anexo I deste Edital serão desconsiderados. 

 

5.9.5. O não envio da proposta atualizada e demais documentos no prazo e forma/requisitos 
estipulados, ou o descumprimento de eventuais diligências determinadas pelo Pregoeiro, ou o abandono 
do certame acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo 
sancionatório contra a Licitante. 
 

5.9.6. Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de naturezas formais, desde que não comprometam 
o interesse público e da Administração.  

 

5.9.6.1. Podendo o Pregoeiro, no julgamento da habilitação e das propostas, sanear erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
decisão fundamentada. 
 

6. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
6.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a pela consulta consolidada de pessoa jurídica, emitida pelo portal do 
Tribunal de Contas da União no endereço eletrônico (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) em 
observância aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais, com fundamento 
legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de 
outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016 e a IN032017/TCETO. 
 

6.1.1. Constatada a existência de sanção, O Pregoeiro reputará a licitante inabilitada, por falta de 
condição de participação inabilitando com comunicação via chat, justificativas e através das 
ferramentas de transparência do APP no portal de Compras Públicas. 
 
6.1.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação das licitantes será verificada por 
meio do Portal de Compras Públicas, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o caso. 

 
6.1.3. É dever da licitante atualizar previamente as comprovações/documentação constantes do Portal 
de Compras Públicas, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública.  

 
6.1.4. Havendo superveniência de fatos impeditivos, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob as 
penalidades legais cabíveis.  

 
6.1.5. Realizada a verificação acima, a habilitação da(s) Licitante(s) será aferida por intermédio dos 
documentos comprobatórios de Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-Financeira, 

Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Técnica e as Declarações assinaladas exigidas 
neste Edital. 

 
6.1.6. Dos Documentos a serem enviados com fins de comprovação da habilitação da(s) licitante(s) 
será aferida por intermédio dos seguintes documentos: 

 

6.2. Para Comprovação da Regularidade Jurídica a Licitante deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

a) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, 
para o caso de empresário individual; 

b) Cópia autenticada do Documento de Identidade e do CPF dos sócios ou diretores; 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, para os casos 
de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI; 

d) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, para licitante Microempreendedor 
Individual – MEI,  hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

e) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 
tem sede a matriz, caso a Licitante seja sucursal, filial ou agência; 

f) Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede da Licitante, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples; 

g) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

 
6.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações contratuais ou da 
consolidação respectiva. 
 

6.3. Para a Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista a Licitante Deverá Apresentar: 
a) Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de Certidão 

Expedida Conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

b) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital; 

c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou 
Distrital, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 

d) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devidamente válida, 
emitida pela Caixa Econômica Federal, que comprove inexistência de débito perante o FGTS; 

e) Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e/ou Prova de inscrição 
no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT, emitida através do site www.tst.jus.br/certidão, 
de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011, como Prova de Inexistência de Débitos perante a 
Justiça do Trabalho, ou outra que tenha a mesma comprovação na forma da lei. 

 

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

6.3.2. Caso a Licitante seja considerada isenta de tributos estaduais ou municipais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 
Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede da mesma, ou outra equivalente que demonstre 
tal isenção. 

 
6.4. Para Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira a licitante deverá apresentar: 

a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou de Recuperação Extrajudicial  ou 
Concordata, conforme Artigo 31, inciso II, da Lei 8.666/93 e na forma da Lei nº 11.101/05, 
expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de no máximo 60 (sessenta) 
dias anteriores à publicação do primeiro aviso desta licitação, exceto se houver prazo de validade 
fixada na respectiva certidão.  

 

a.1) Estando a empresa em Recuperação Judicial, deverá apresentar a comprovação de que o plano de 
recuperação foi acolhido na esfera judicial ( art. 58 da Lei 11.101/2005), sob pena de Inabilitação. 

 

6.5. Para comprovação da qualificação técnica as licitantes deverão apresentar: 
6.5.1. Atestado de Desempenho Anterior (Atestado de Capacidade Técnica), obrigatoriamente 
pertinente e compatível com objeto do pregão, expedido por entidade pública ou privada, usuária do 
bem em questão, podendo ser observado o modelo constante no Anexo IV deste Edital: 
a) O atestado deverá conter os dados do responsável por sua emissão, tais como: razão social/nome 

completo, função exercida, telefone, RG e CPF.  
b) Caso o atestado tenha sido fornecido por Administração Pública, o mesmo deverá ser assinado por 

servidor/funcionário com competência para atestar tal capacidade da licitante.  
c) E, no caso de o Atestado ser emitido por entidade privada, deverá ser feito o reconhecimento de firma 

em Cartório. 
 

 

6.6. As licitantes deverão apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação 
jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação. Ainda que apresente 
alguma restrição fiscal ou trabalhista.  
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6.6.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
 

6.6.2. Caso conste a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista, a 
licitante vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração de 
vencedora, comprovar a regularização. Tal prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
Administração Pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 

6.6.3. A não-regularização fiscal ou trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
das licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
licitante com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo 
para regularização. 

 

6.7.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, a licitante será convocada a encaminhá-los, 
em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.  
 

6.7.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 

 

6.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferente do constante nos 
documentos enviados, salvo aqueles legalmente permitidos. 
 

6.8.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

6.8.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

 

6.9. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias da 
data prevista para a abertura dos envelopes, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente 
expedidor ou por outra norma legal. 
 

6.10. A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências previstas nos subitens 
anteriores implicará a inabilitação da licitante.  
 

6.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, O Pregoeiro poderá, a 
seu critério, suspender a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 
 

6.12. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 

6.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada 
vencedora. 
 
 

7. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
7.1. Declarado à vencedora, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de 
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
 

7.1.1. A manifestação prévia da licitante para posterior interposição do recurso, durante a sessão 
pública, será realizada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. 
 

7.1.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer 
importará na decadência do direito de recurso, estando O Pregoeiroautorizada a adjudicar o objeto do 
certame à licitante vencedora e encaminhar o processo à autoridade competente para a homologação. 
 

7.1.3. As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de três dias, ficando as demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que 
começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
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7.1.4. O encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelas demais licitantes, 
serão realizados exclusivamente através do sistema eletrônico no site 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 

7.1.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 

7.1.6. Julgado o recurso, a decisão será publicada no www.portaldecompraspublicas.com.br, ou 
ainda, a requerimento de cópia da decisão diretamente do Pregoeiro. 

 

7.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
 

7.3. Inexistindo manifestação recursal, constatando-se o atendimento pleno às exigências do Edital, será a 
licitante declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado pelo Pregoeiro o objeto. 

 

7.4. A adjudicação será feita considerando-se o MENOR PREÇO OFERTADO POR ITEM na fase de lances 
ou negociação, conforme o caso, observando-se o disposto neste Edital. 

 

7.4.1. A aprovação, por parte da análise técnica, das fichas técnicas enviadas, referente ao(s) item(s) 
para os quais foram declaradas as licitantes vencedoras, é condição de adjudicação do objeto. 

 
 

8. DA FORMALIZAÇÃO, DA VALIDADE E DA PUBLICIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E DO 
CONTRATO 

8.1. Após a homologação do resultado da licitação pela autoridade competente será efetuado o registro dos 
preços mediante a formalização da Ata de Registro de Preços-ARP. 
 

8.2. A vencedora será convocada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento 
da convocação/comunicação, assinar a Ata de Registro de Preços. 
 

8.2.1. A recusa injustificada da vencedora do certame em assinar a Ata de Registro de Preços, o prazo 
e condições estabelecidas, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-
a a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

 

8.3. Após a assinatura da ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a contratação 
com as fornecedoras registradas se dará por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de 
empenho de despesas, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da lei nº 
8.666/93. 
 
8.4. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da 
publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 
7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

8.4.1. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do 
Tocantins/União e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada na página, durante 
sua vigência eletrônica oficial do Município de Formoso do Araguaia-TO 
(https://www.formosodoaraguaia.to.gov.br/Transparencia/). 

 
8.5.  A formalização do instrumento contratual se dará através da emissão da Nota de Empenho, que 
terá força de contrato, conforme disposto no caput do art. 62, c/c com o § 4º da Lei Federal nº 8666/93.  

 
8.6. O(s) contrato(s)/Notas de Empenho decorrente(s) do Registro de Preços deverão ser 
assinado(s)/emitida(s) no prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

 
8.7. O(s) contrato(s) a ser firmado(s) em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá (ão) ser 
rescindido(s) a qualquer tempo independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, 
com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei 8.666/93. 
 
8.8. A Fornecedora deverá durante a validade da Ata de Registro de Preços e vigência dos Contratos 
oriundos desta, manter as condições de habilitação apresentadas na licitação.  
 

8.8.1. As certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social 
(INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazenda Nacional (Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União) e Justiça do Trabalho(Certidão 
de Débitos Trabalhistas), se 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 
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anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
 

8.8.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de, a contratação 
não se realizar.   

 
8.9. A Fornecedora não poderá ceder ou transferir a execução da ARP/Contrato, total ou parcialmente, a 
terceiros, sob pena de rescisão. 
 

8.10. Todos os contatos, reclamações e penalidades serão feitos ou aplicados diretamente à empresa que 
participar da Licitação. Em nenhum caso o Município de Formoso do Araguaia-TO negociará com entidades 
representadas pelas licitantes. 

 

8.11. Independente de transcrição consideram-se como parte integrante da ARP/Contrato este Edital seus 
anexos e a proposta de preço atualizada apresentada pela licitante vencedora. 
 
 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FORMA DE PAGAMENTO 
9.1. A despesa decorrente da contratação, objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos específicos 
consignados no Orçamento do Fundo Municipal de Saúdeo de Formoso do Araguaia-TO, conforme Cláusula 
específica do Instrumento Contratual abaixo: 

 
ORGÃO/UNIDADE 
SOLICITANTE 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NATUREZA FONTE FICHA 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0002.2036 33.90.39. 00.10 98 

GABINETE DO 
PREFEITO 

04.122.0002.2036 33.90.39 00.10 28 

FUNDO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

12.122.0002.2014 
008.016.13.423.0031.2029 
008.0016.13.392.0015.2028 
008.0016.13.392.0015.2027 

 

33.90.39 00.20 
 

474 
550 
545 
540 

 
FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

0004.0012. 10.301.0010.2047 
0004.0012. 10.305.0023.2066 
0004.0012. 10.302.0022.2065 
0004.0012. 10.305.0023.2067 
0004.0012. 10.301.0010.2054 
004.0012.10.301.0023.2068 

33.90.39 00.40 
00.40 
00.40 
00.40 
401 
401 

 

260 
352 
342 
360 
288 
363 

 
FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 

08.244.0034.2083 
08.122.0011.2071 
08.244.0032.2082 

 

33.90.39 00.10 428 
385 
416 

 
9.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão e aceite da nota fiscal respectiva, 
cuja aquisição total corresponder a valor superior, após a confirmação da entrega do objeto no local 
determinado, devidamente acompanhados da Nota Fiscal, a qual será conferida e atestada por responsável 
do Município de Formoso do Araguaia-TO, depois de verificada a regularidade fiscal da Fornecedora, 

devendo ser observado o disposto nas Cláusula específica da Minuta da Ata de Registro de Preços-
Anexo II deste Edital. 
 
 

10. DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DO LOCAL DE 
ENTREGA DO OBJETO 

10.1. Os procedimentos quanto à forma de aquisição, prazo, condições de recebimento, local de entrega 
do objeto, dentre outras informações, deverão ser observadas conforme elencado no Termo de 

Referência - Anexo I e na Cláusula específica Ata de Registro de Preços- Anexo II, ambos deste 
Edital. 
 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
11.1. As obrigações das Partes da ARP, além das constantes na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 
7.892/2013, deverão ser observadas conforme elencadas no Termo de Referência - Anexo I e na 

Cláusula específica Ata de Registro de Preços - Anexo II, ambos deste Edital. 
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12. DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES  
12.1. A licitante vencedora, nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e Leis subsidiárias, 
garantidas o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União, 
Estados ou Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciada no Sicaf, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o Inciso XIV do art.4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo da aplicação de multa compensatória de até 20% (vinte por cento) e das demais 
cominações legais se cometer uma ou mais das seguintes faltas: 

 

a) Não assinar a ARP/termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Deixar de encaminhar a proposta ajustada ao lance final, bem como os documentos de habilitação e 
demais documentos nos prazos determinados neste edital. 

e) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
f) Não mantiver a proposta; 
g) Cometer fraude fiscal; 
h) Comportar-se de modo inidôneo; 
i) Pelo atraso na execução do objeto em relação ao prazo proposto e aceito. 
 
12.1.1. Considera-se comportamento inidôneo atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 
97 da Lei n.º 8.666/93. 

 
12.1.2. As sanções descritas no item 12.1 também se aplicam às integrantes do cadastro de reserva 
que convocadas não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada 
pela Administração Pública. 

 

12.2. A Inexecução total ou parcial da ARP poderá a Administração, aplicar as sanções previstas 
nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93: 
 

12.2.1. Pelo atraso injustificado, multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, 
a juízo da Administração; 

 
12.2.2. Pela inexecução total ou parcial, a Administração poderá, uma vez garantida a prévia e ampla 
defesa, aplicar as seguintes sanções: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação ou ao valor da parte contratual não 

cumprida a juízo da Administração; 
c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
12.3. A multa, eventualmente imposta à Fornecedora/Contratada, será automaticamente descontada da 
fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a 
contratada não tenha nenhum valor a receber dO Município de Formoso do Araguaia-TO, ser-lhe-á 
concedido o prazo de 10(dez) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. 
Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá a Administração proceder à cobrança judicial da 
multa. 
 

12.3.1. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração, podendo ser aplicada as 
sanções civis ou penais cabíveis. 
 
12.3.2. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível desde a 
data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo Administrativo com 
ampla defesa. 
 
12.3.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

 
12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
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12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 
 
 

13. VARIAÇÕES DOS PREÇOS REGISTRADOS 
13.1. Os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 
 
13.2. Cabe ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto às Detentoras/Fornecedoras, 
observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, 
bem como observadas as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013, devendo ser 
observado o disposto na Minuta da ARP – Anexo III deste Edital. 

 
 

14. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
14.1. O registro de preços poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação pela Administração e/ou pela Fornecedora nas hipóteses 
previstas em legislação pertinente, devendo ser observadas as disposições descritas no item 13 da Minuta 
da Ata de Registro de Preços-ARP, Anexo III deste Edital. 
 
 

15. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
15.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração 
Pública Municipal que não tenha participado do certame, mediante anuência do Órgão Gerenciador da ARP 
e aceitação da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que 
couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013, nas 
normas municipais pertinentes e demais normas em vigor e respectivas atualizações, devendo ser 

observadas as disposições contidas na Minuta da Ata de Registro de Preços-ARP, Anexo III deste 

Edital. 
 
 

16.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. Os prazos mencionados neste edital, bem como nas respectivas propostas, somente terão início e 
término em dia de expediente no Município de Formoso do Araguaia-TO, e serão sempre considerados em 
dias corridos, salvo se outra forma for prevista.  
16.2. Para efeito de aplicação do previsto neste subitem, os prazos indicados para quaisquer atos do 
procedimento licitatório, inclusive o da validade das propostas, serão considerados prorrogados para o 
primeiro dia útil subsequente, se recaírem em data em que não haja expediente no Município de Formoso 
do Araguaia-TO.  
16.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário.  
16.4. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não entregrar os 
produtos adjudicados, O Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora.  
16.5. A Administração se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a presente licitação, 
sem que disto decorra qualquer direito às licitantes, observado o disposto no parágrafo único do art. 59, da 
Lei nº 8.666/93.  

 
16.5.1. A nulidade do processo licitatório induzirá a dos atos decorrentes. 

 
16.6. É facultado o Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, com vistas ao 
saneamento documental, promover diligências, e havendo a necessidade de suspender a sessão pública 
para tal, a mesma somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sitema com, no mínimo, vinte e 
quatro horas de antecedência. 
 
16.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. O Pregoeiro reserva-se o 
direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário. 
16.8. O Pregoeiro poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no assunto 
objeto desta licitação. 
16.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
16.10.  Respeitados os prazos legais e os direitos das licitantes, o Pregoeiro, a qualquer tempo, antes da 
abertura das propostas, poderá, motivadamente, proceder alterações concernentes àlicitação ora regulada, 
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por sua iniciativa, disponibilizando no sistema as informações necessárias e determinando, ainda, quando 
necessário, o adiamento do recebimento e/ou da abertura das propostas. 
16.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, observando-se e aplicando-se, no que couber, as 
disposições legais contidas na legislação adotada para o presente procedimento licitatório conforme 
elencada no preâmbulo deste Edital (I – Da Fundamentação Legal) de acordo com a Conveniência 
Administrativa. 
16.12. O RESULTADO DA LICITAÇÃO será divulgado no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
16.13. O EDITAL SERÁ DISPONIBILIZADO, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br e também na página 
(https://www.formosodoaraguaia.to.gov.br/Transparencia/).  
 
16.14. O foro da cidade de Formoso do Araguaia-TO, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da 
presente licitação e da aplicação do presente Edital. 
16.15. São partes integrantes do presente Edital: 

 Anexo I: Termo de Referência; 

 Anexo II: Minuta da Ata de Registro de Preços; 

 Anexo III: Modelo de Proposta de Preço Atualizada; 

 Anexo IV: Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 

 Anexo V: Modelo de Cadastro de Reserva. 

 Anexo VI: Modelos de Contratos. 
 

 Formoso do Araguaia-TO, 10 de dezembro de 2021. 
 
 

 
______________________________________ 

MARCOS SANTOS JORGE 
Pregoeiro do Município de Formoso do Araguaia-TO 
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PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 030/2021 
Exclusivo à Participação de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e 

Microempreendedores Individuais-ME 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS  

 
 

1.  DEMANDANTE 
Demandante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

Responsável: LUCÉLIA FERREIRA L. OLIVEIRA 

Telefone: (63) 3357-2893 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. O presente Termo de Referência tem como objetivo, especificar os produtos e detalhar condições, 
para realização de licitação pública, com registro de preços, para futura, eventual e parcelada execução de  
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS visando atender as necessidades básicas de 
consumo para a realização de manutenção das atividades vinculadas às secretarias do município de 
Formoso do Araguaia. 
 
2.2. Todas as especificações constantes nos itens abaixo e as exigências editalícias são necessárias e 

imprescindíveis para a obtenção de produtos de qualidade e devidamente registrados, visando à 
segurança, e o bom atendimento a comunidade que vier precisar dos serviços prestado pelo Município 
que fazem uso dos mesmos. 

 
3.  DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 
3.1. O procedimento licitatório a ser adotado, será regido pelo Decreto Federal n° 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, e subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores e pela Lei Complementar n° 123/2006 de 14/12/2006. 

 
3.2. A licitação a ser realizada para a aquisição do objeto deste Termo de Referência será processada na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, critério de julgamento TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 
utilizando o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 
3.3. O uso Sistema Registro de Preços utilizado para a presente aquisição está fundamentado no Decreto 

nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 738/2017 e posteriores alterações e atualizações, considerando a 
impossibilidade de definir previamente a quantidade exata de materiais necessários para utilização nos 
fins já mencionados. 

 
3.4. Os materiais a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei 

nº 10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000. 
 
3.5. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade ao que determina o art. 14 da Lei nº 

8.666/1993, bem como atende aos preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
3.6. Os procedimentos, bem como os casos omissos, serão regidos pelas legislações aplicáveis, em 

especial pela Lei Federal nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, o Decreto nº 7.892/2013, Decreto 
Municipal nº 164/2015, a Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Lei 
Complementar nº 155/2016, Decreto Federal nº 8.538/2015, Resolução TCE/TO nº 181/2015, e, 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas 
nos referidos diplomas legais. 

 
3.7.  A escolha da referida modalidade para a realização deste processo licitatório se deu devido a busca 

por maior celeridade em relação à tramitação processual no que pesa da realização da licitação, 
adjudicação e homologação. 
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4. DO OBJETO 
4.1. Constitui objeto deste Termo de Referência: Registro de preços para PRESTAÇÃO ED SERVIÇO 
DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS visando atender as necessidades básicas de consumo 
para a realização de manutenção das atividades vinculadas às secretarias do município de Formoso do 
Araguaia. 
 
 
5. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS 
5.1. As quantidades constantes deste Termo de Referência são estimativas de consumo, não obrigando 

ao Órgão solicitante à aquisição de sua totalidade. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD. 
CLASSIFICAÇAO 

DO ITEM 

1 
Folders tamanho 21x30cm, 4x4 frente e verso, impresso 
em papel colchê 150gr pacote com 500 unidades 3 
dobras 

UND 60 

ITENS EXCLUSIVOS 

2 
Cartaz F-4, colorido papel colchê 115gr c/ fotolito. Pedido 
mínímo 50 unidades 

UND 2250 
ITENS EXCLUSIVOS 

3 Papel timbrado, cromia com fotolito F-9, papel 75gr UND 5750 ITENS EXCLUSIVOS 

4 
Convites cromia 15x20, papel colchê 300gr, com fotolito e 
verniz locolizado, pedido mínimo 50 unidades 

UND 5600 
ITENS EXCLUSIVOS 

5 Envelopes 18x24 timbrado, 01 cor UND 9250 ITENS EXCLUSIVOS 

6 Envelopes timbrado, tamanho ofício cor branca 34x24 UND 9350 ITENS EXCLUSIVOS 

7 
Cartazes tamanho 46x64cm, papel colchê 150 gr, 4x0 c/ 
fotolito 

UND 1800 
ITENS EXCLUSIVOS 

8 
Capas de processo 46x31, papel sulfite 150gr, c/ corte na 
frente, 01 cor 

UND 6000 
ITENS EXCLUSIVOS 

9 
Informátivo F-4 frente e verso, papel colchê 150gr, 46x31 
c/ fotolito 4 pág. 

UND 6700 
ITENS EXCLUSIVOS 

10 
Jornal 08pág, colorido - Informátivo papel jornal 46x31, c/ 
fotolito 

UND 1500 
ITENS EXCLUSIVOS 

11 Cartão de natal colorido 10x15 c/ verniz papel couche 180g 4x0 UND 5000 ITENS EXCLUSIVOS 

12 
Panfletos F-18 cromia 4/4, papel colchê 90gr com fotolito. Pct 
com 1000 unidades M³ 42 

ITENS EXCLUSIVOS 

13 
Cartão de visita tamanho9x5. Colorido 4x4 com verniz 
localizado papel couche 300g conjuntos de 1.000 ( hum 
mil) unidades 

M³ 45 

ITENS EXCLUSIVOS 

14 
Impressão digital Colorida lona fosca 1x1,5m – 
acabamento em madeira nas pontas e cordão (banner) 
resolução 1200dpi 

M³ 472 

ITENS EXCLUSIVOS 

15 
Impressão digital em lona 380g, com acabamento em 
ilhós, podendo ser fraconado em pedaços com medida 
mínima de 1m² resolução 1200dpi 

UND 754 

ITENS EXCLUSIVOS 

16 
Impressão digital em adesivo vinil PVC, com recorte 
eletrônico. Entrega mínima de 1m² de área impressa por 
arte. Resolução mínima 1200dpi 

UND 610 

ITENS EXCLUSIVOS 

17 
Crachá de identificação em PVC com prendedor tipo 
jacaré e cordão liso. 

UND 1720 
ITENS EXCLUSIVOS 

18 
Placa de identificação confeccionada em acrílico 2mm 
com impressão digital medidas 25x10cm (artes diferentes, 
resolução 1200 dpi) 

UND 300 

ITENS EXCLUSIVOS 

19 
Placa confeccionada em acrílico 2mm com impressão 
digital medidas 30x40cm (artes diferentes, resolução 
1200 dpi) 

UND 200 

ITENS EXCLUSIVOS 

20 
Placa confeccionada em acrílico 2mm com impressão 
digital medidas 20x30cm (artes diferentes, resolução 
1200 dpi) 

UND 80 

ITENS EXCLUSIVOS 

21 

Quadro com moldura confeccionado em madeira, frente 
em acrílico 1mm com impressão digital medidas 30x50 
com foto impressa conforme arte disponibilizada, fundo 
papel cartão 200grs ou similar 

UND 100 

ITENS EXCLUSIVOS 

mailto:cpl@unirg.edu.br
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22 
Marcador de páginas 18x5 cm 4x0 triplex, fotolito, pacote 
com 100 unidades 

UND 53 
ITENS EXCLUSIVOS 

23 
Pasta em papel couche, com bolsa interna 300grs, 4x0 
310x440, pedido mínimo 100 peças 

UND 2150 
ITENS EXCLUSIVOS 

24 
Crachá em papel couche 300 tamanho 10x15 com 
cordão, impressão 4x0 e furos 

UND 4540 
ITENS EXCLUSIVOS 

25 Assistência Médico Sanitária – Frente e Verso UND 400 ITENS EXCLUSIVOS 

26 Atestado médico - 01 cor 100x1 f18 - papel sulfite 56gr UND 204 ITENS EXCLUSIVOS 

27 Encaminhamento - 01 cor 100x1, F-18, papel sulfite 56gr UND 250 ITENS EXCLUSIVOS 

28 
Ficha de Encaminhamento Referencia, Contra Referencia 
- 01 cor 100x1, F-18, papel sulfite 56gr 

UND 250 
ITENS EXCLUSIVOS 

29 
E-SUS – Atenção Básica - Cadastro Individual – Frente e 
Verso - 01 cor 100x1, F- 32, papel sulfite 56gr 

UND 20 
ITENS EXCLUSIVOS 

30 
E-SUS – Atenção Básica – Ficha de Atividade Coletiva – 
Frente e Verso - 01 cor 100x1, F32, papel sulfite 56gr 

UND 10 
ITENS EXCLUSIVOS 

31 
E-SUS – Atenção Básica – Cadastro Domiciliar e 
Territorial – Frente e Verso - 01 cor 100x1, F32, papel 
sulfite 56gr 

UND 15 

ITENS EXCLUSIVOS 

32 
Ficha de Visita Domiciliar e Territorial – Frente e Verso - 
01 cor F32, papel sulfite 150gr 

UND 25 
ITENS EXCLUSIVOS 

33 
Ficha de Procedimentos – Frente e Verso - 01 cor F32, 
papel sulfite 150gr 

UND 20 
ITENS EXCLUSIVOS 

34 
Solicitação de Materiais e Serviços – 01 cor F32, papel 
sulfite 150gr 

UND 65 
ITENS EXCLUSIVOS 

35 
Ficha de atendimento Individual - Frente e Verso, 01 cor 
100x1, F32 - papel sulfite 150gr 

UND 20 
ITENS EXCLUSIVOS 

36 
Relatório Mensal Visitas Domiciliar do Agente 
Comunitário de Saúde - (Esf), 01 cor 100x1 F9 - papel 
sulfite 56gr  

UND 30 

ITENS EXCLUSIVOS 

37 
Laudo p/Solicitação/Autorização de Procedimento 
ambulatorial 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr 

UND 80 
ITENS EXCLUSIVOS 

38 
Ficha D – Sistema de Informação de Atenção Básica, 01 
cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr 

UND 10 
ITENS EXCLUSIVOS 

39 
Ficha de Visita Domiciliar - 01 cor 100x1, F-18, papel 
sulfite 56gr 

UND 50 
ITENS EXCLUSIVOS 

40 
Ficha Perinatal - Ambulatório 01 cor, 100x1 F9 frente e 
verso, papel sulfite 56gr 

UND 15 
ITENS EXCLUSIVOS 

41 
Receituário Controle Especial, 01 cor 50x2 com carbono 
F-18, papel sulfite 56 gr 

UND 370 
ITENS EXCLUSIVOS 

42 
Receituário, 01 cor 50x2 com carbono F-18, papel sulfite 
56 gr 

UND 1840 
ITENS EXCLUSIVOS 

43 
Cartão de Vacinação do Adulto – Frente e verso - 01 F32 
- papel sulfite 150gr 

UND 5000 
ITENS EXCLUSIVOS 

44 
Caderneta de Saúde da Criança (Menina) – Cor rosa, 
papel sulfite 180gr/m², formato 10X23 

UND 2500 
ITENS EXCLUSIVOS 

45 
Caderneta de Saúde da Criança (Menino) – Cor azul, 
papel sulfite 180gr/m², formato 10X23  

UND 2500 
ITENS EXCLUSIVOS 

46 
Sistema de Informação Ambulatorial – SIA/SUS – Boletim 
de Produção Ambulatorial/BPA (Consolidado) - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr 

UND 65 

ITENS EXCLUSIVOS 

47 
BPA I – Boletim de Produção Ambulatorial – Dados 
Individualizados - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr 

UND 150 
ITENS EXCLUSIVOS 

48 
RAAS – Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde – 
Formulário de Registro da Atenção Domiciliar - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr 

UND 70 

ITENS EXCLUSIVOS 

49 

Termo de Responsabilidade/Esclarecimento para 
Mulheres com mais de 55 Anos de Idade ou Para 
Homens de Qualquer Idade – 03 vias Carbonada - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr        (Saúde da Mulher) 

UND 10 

ITENS EXCLUSIVOS 

50 Termo de Responsabilidade/Esclarecimento para UND 10 ITENS EXCLUSIVOS 
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Pacientes do Sexo Feminino, Menores de 55 Anos de 
Idade– 03 vias Carbonada - 01 cor 100x1 F9 - papel 
sulfite 56gr     (Saúde da Mulher) 

51 
Pedido – Pesquisa para Tuberculose – Dados de 
Solicitação do Exame - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 
56gr  (Saúde da Mulher) 

UND 30 

ITENS EXCLUSIVOS 

52 
Requisição de Mamografia – Programa Nacional de 
Controle do Câncer de Mama – Frente e Verso - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr (Saúde da Mulher) 

UND 15 

ITENS EXCLUSIVOS 

53 
Requisição de Exame Cito patológico – Programa 
Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero – 
Frente e Verso - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr 

UND 20 

ITENS EXCLUSIVOS 

54 
Planilha de Faixa Etária e Sexo para Registro de 
Hipertensos Cadastrados - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 
56gr  

UND 25 

ITENS EXCLUSIVOS 

55 
Relatório Trimestral – Hipertensão e Diabetes - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr  

UND 15 
ITENS EXCLUSIVOS 

56 
Anexo do Movimento Mensal de Tuberculostáticos e PPD 
- 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr  

UND 30 
ITENS EXCLUSIVOS 

57 
 Movimento Mensal de Estoque de Medicamentos de 
Toxoplasmose - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr  

UND 30 
ITENS EXCLUSIVOS 

58 
Anexo Movimento Mensal de Estoque de Medicamentos 
de Toxoplasmose - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr  

UND 30 
ITENS EXCLUSIVOS 

59 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 
Exames/Procedimentos – 03 vias Carbonada - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr  

UND 50 

ITENS EXCLUSIVOS 

60 
Planilha de Teste Rápido Grupo de Risco - 01 cor 100x1 
F9 - papel sulfite 56gr -  

UND 20 
ITENS EXCLUSIVOS 

61 
Planilha de Teste Rápido Gestante - 01 cor 100x1 F9 - 
papel sulfite 56gr, carbonadas 2 vias.  

UND 20 
ITENS EXCLUSIVOS 

62 
Resultados de Exames - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 
56gr.   

UND 50 
ITENS EXCLUSIVOS 

63 
Programa Estadual de Controle da Hanseníase - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr. -  

UND 10 
ITENS EXCLUSIVOS 

64 
Encaminhamento para Administração da Vacina BCG - 01 
cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr. -  

UND 10 
ITENS EXCLUSIVOS 

65 
Situação do Paciente na Suspeita de Recidiva - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr. -  

UND 10 
ITENS EXCLUSIVOS 

66 
Ficha de Investigação de Suspeita de Recidiva - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr.  

UND 10 
ITENS EXCLUSIVOS 

67 
Guia da Referência e Contrarreferência em Dermatologia 
Sanitária - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr.  

UND 20 
ITENS EXCLUSIVOS 

68 
Lista de Contatos Domiciliares, de Vizinhança e Sociais 
por Caso Índice de Hanseníase - 01 cor 100x1 F9 - papel 
sulfite 56gr. -  

UND 10 

ITENS EXCLUSIVOS 

69 
Protocolo Complementar de Investigação Diagnóstica de 
Casos de Hanseníase em Menores de 15 anos - PCID< 
15 

UND 10 

ITENS EXCLUSIVOS 

70 
Caderneta da Gestante – Cor azul, papel sulfite 180gr/m², 
formato 10x23 –  

UND 2500 
ITENS EXCLUSIVOS 

71 
Odontograma - Frente Verso 01 cor 100x1 f 32 papel 
sulfite 150g 

UND 100 
ITENS EXCLUSIVOS 

72 
Ficha de atendimento odontológico individual, frente e 
verso 01 cor 100 x1 f 32 sulfite  150grs 

UND 40 
ITENS EXCLUSIVOS 

73 
Boletim de Reconhecimento Geográfico - RG 01, resumo 
de imóvel, 01 cor 100x1 papel sulfite 56g 

UND 20 
ITENS EXCLUSIVOS 

74 
programa nacional de controle da dengue, PNCD - 
Resumo semanal do Serviço Antivetorial - 01 cor 100x1 
sultite 56 

UND 90 

ITENS EXCLUSIVOS 

75 cartilha do meio ambiente tamanho 16x15 12 pag. UND 2000 ITENS EXCLUSIVOS 

mailto:cpl@unirg.edu.br
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Coloridas papel couche 90 

76 
Impresso I  - planilha de casos de diarreia 0 01 cor 100 x 
1 f9 - papel sulfite 56 endemias 

UND 10 
ITENS EXCLUSIVOS 

77 
Impresso II - Distribuição de casos de diarreia, por faixa 
etária, plano de tratamento e procedencia 01 cor 100x1 f9 
papel sulfite 56 - endemias 

UND 10 

ITENS EXCLUSIVOS 

78 
Monitoramento de Casos positivos COVID-19 frente e 
verso 01 cor 100x1 f9 papel sulfite 56 

UND 10 
ITENS EXCLUSIVOS 

79 
fistalização dos casos positivos COVID 19, em iolamento 
domiciliar 

UND 10 
ITENS EXCLUSIVOS 

80 
Coordenadoria de Vigilancia Sanitária / Epidemiológica 01 
cor 100x1 f9 sulfite 56grs 01ª via branca 2ª via verde, 3ª 
via jornal 

UND 500 

ITENS EXCLUSIVOS 

81 
Mapa de Movimento Mensal de Insumos de prevenção 
AIDS em unidades, 01 cor, 100x1 f9 papel sulfite 56 

UND 15 
ITENS EXCLUSIVOS 

82 
Movimento mensal de estoque de medicamentos 
hansenostéticos e/ou anterreacionais 01 cor 100x1 f9 
papel sulfite 56 

UND 15 

ITENS EXCLUSIVOS 

83 
Anexo do Movimento mensal de estoque de 
medicamentos hansenostéticos e/ou anterreacionais 01 
cor 100x1 f9 papel sulfite 56 

UND 15 

ITENS EXCLUSIVOS 

84 
Ficha de Avaliação Neurológica Simplificada em 
Hanseniase - Frente e Verso -01 cor 100x1 f9 sultite 56 

UND 20 
ITENS EXCLUSIVOS 

85 
Ficha Clínica de Hanseniase - 01 Cor 100x1 Papel sulfite 
56g 

UND 10 
ITENS EXCLUSIVOS 

86 
Programa Estadual de Profilaxia da raiva, informe mensal 
01 cor 100x1 papel sulfite 56g 

UND 5 
ITENS EXCLUSIVOS 

87 
Pedido de Baciloscopia - Pesquisa BAAR de Tuberculose 
- Datos de Solicitação 01 cor 100x1, - papel sulfite 56g 

UND 5 
ITENS EXCLUSIVOS 

88 
pesquisa de sintosomatico respiratório - frente e verso 01 
cor 100x1 papel sulfite 56 

UND 10 
ITENS EXCLUSIVOS 

89 
planilha de controle de vacina atendimento antirrabico 
mensal 01 cor 100x1 f9 papel sulfite 56 

UND 5 
ITENS EXCLUSIVOS 

90 boletim Chagas 05 cor 100x1 f9 - papel sulfite 56 UND 20 ITENS EXCLUSIVOS 

91 Boletim chagas 06 - 01 cor 100x1 f9 papel sulfite 56 UND 5 ITENS EXCLUSIVOS 

92 
Monitoramento Mensal de estoque de Medimcamento 
para Leishmaniose -- Dados de Solicitação 01 cor f9 
sulfite 56 

UND 5 

ITENS EXCLUSIVOS 

93 
Informe Mensal de Acidentes por animais peçonhentos 01 
cor 100x1 f9 papel sulfite 56 

UND 5 
ITENS EXCLUSIVOS 

94 
Crachá de identificação em PVC, cordão personalizado, 
cor preto nome branco, frase do cordão VISA 

UND 100 
ITENS EXCLUSIVOS 

95 Censo Diário - 01 cor 100 x 1 f9 papel sulfite 150 grs UND 20 ITENS EXCLUSIVOS 

96 
Mapa de Consolidação de atendimento Raio X 01 cor 
10x1 f9 - papel sulfite 150 

UND 30 
ITENS EXCLUSIVOS 

97 evolução multiprofissional - 01 cor 100x1 f9 UND 500 ITENS EXCLUSIVOS 

98 
ficha de acolhimento e secretaria classificação de risco da 
sáude - frente e verso 01 cor 100x1 f9 papel sulfite 150g 

UND 100 
ITENS EXCLUSIVOS 

99 
prescrição médica com carbono 01 cor 2 vias, f9, papel 
sulfite 150 

UND 20 
ITENS EXCLUSIVOS 

100 
Identificação de pacientes Raio X 01 cor 100x1 F9 , papel 
sulfite 150g 

UND 100 
ITENS EXCLUSIVOS 

101 
BPA-C Coletim de produção ambulatorial - Dados 
Consolidados - 01 cor 100x1 f9 sulfite 150g 

UND 100 
ITENS EXCLUSIVOS 

102 Vínculo com a Previdência 01 cor F9 - Papel Sulfite 150g UND 50 ITENS EXCLUSIVOS 

103 

Plada de identificação de leito hospitalar, confeccionada 
em acrílico com suporte para uma folha formato a4 
210x297, em material de espessura mínima de 1mm, com 
identificação do hospital municipal e prefeitura). 

UND 40 

ITENS EXCLUSIVOS 

104 Pulseira de identificação de paciente, cores solidas, UND 8000 ITENS EXCLUSIVOS 
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material esterelizavel, para identificação do protocolo 
mancherter, mateial impermeavel, atixico e inodoro, cores 
variadas (azul, verde, amarelo, laranja e vermelho) com 
nome do hospital Municipal e Logo da Prefeitura 

 
5.2 – Classificação quantitativa de itens por órgão:  
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD. 

1 
Folders tamanho 21x30cm, 4x4 frente e verso, impresso em papel colchê 150gr 
pacote com 500 unidades 3 dobras 

UN 5 

2 Cartaz F-4, colorido papel colchê 115gr c/ fotolito. Pedido mínímo 50 unidades UN 250 
3 Papel timbrado, cromia com fotolito F-9, papel 75gr FOLHAS 2.000 

4 
Convites cromia 15x20, papel colchê 300gr, com fotolito e verniz locolizado, 
pedido mínimo 50 unidades 

UN 600 

5 Envelopes 18x24 timbrado, 01 cor UN 1.000 
6 Envelopes timbrado, tamanho ofício cor branca 34x24 UN 1.000 
7 Cartazes tamanho 46x64cm, papel colchê 150 gr, 4x0 c/ fotolito UN 100 
8 Capas de processo 46x31, papel sulfite 150gr, c/ corte na frente, 01 cor UN 6.000 

9 Informátivo F-4 frente e verso, papel colchê 150gr, 46x31 c/ fotolito 4 pág. UN 1.000 
10 Jornal 08pág, colorido - Informátivo papel jornal 46x31, c/ fotolito UN 1500 
12 Panfletos F-18 cromia 4/4, papel colchê 90gr com fotolito. Pct com 1000 unidades UN 15 

13 
Cartão de visita tamanho9x5. Colorido 4x4 com verniz localizado papel couche 
300g conjuntos de 1.000 ( hum mil) unidades 

UN 30 

14 
Impressão digital Colorida lona fosca 1x1,5m – acabamento em madeira nas 
pontas e cordão (banner) resolução 1200dpi 

Und 60 

15 
Impressão digital em lona 380g, com acabamento em ilhós, podendo ser 
fraconado em pedaços com medida mínima de 1m² resolução 1200dpi 

M² 100 

16 
Impressão digital em adesivo vinil PVC, com recorte eletrônico. Entrega mínima 
de 1m² de área impressa por arte. Resolução mínima 1200dpi 

M² 100 

17 Crachá de identificação em PVC com prendedor tipo jacaré e cordão liso. UN 1500 

18 
Placa de identificação confeccionada em acrílico 2mm com impressão digital 
medidas 25x10cm (artes diferentes, resolução 1200 dpi) 

UN 150 

19 
Placa confeccionada em acrílico 2mm com impressão digital medidas 30x40cm 
(artes diferentes, resolução 1200 dpi) 

UN 200 

 

GABINETE 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD. 

1 
Folders tamanho 21x30cm, 4x4 frente e verso, impresso em papel colchê 150gr 
pacote com 500 unidades 3 dobras 

UN 
5 

2 Cartaz F-4, colorido papel colchê 115gr c/ fotolito. Pedido mínímo 50 unidades UN 250 

3 Papel timbrado, cromia com fotolito F-9, papel 75gr FOLHAS 500 

4 
Convites cromia 15x20, papel colchê 300gr, com fotolito e verniz locolizado, 
pedido mínimo 50 unidades 

UN 
1000 

5 Envelopes 18x24 timbrado, 01 cor UN 500 

6 Envelopes timbrado, tamanho ofício cor branca 34x24 UN 1000 

7 Cartazes tamanho 46x64cm, papel colchê 150 gr, 4x0 c/ fotolito UN 100 

9 Informátivo F-4 frente e verso, papel colchê 150gr, 46x31 c/ fotolito 4 pág. UN 500 

11 Cartão de natal colorido 10x15 c/ verniz papel couche 180g 4x0 UN 5000 

12 Panfletos F-18 cromia 4/4, papel colchê 90gr com fotolito. Pct com 1000 unidades UN 5 

13 
Cartão de visita tamanho9x5. Colorido 4x4 com verniz localizado papel couche 
300g conjuntos de 1.000 ( hum mil) unidades 

UN 
15 

14 
Impressão digital Colorida lona fosca 1x1,5m – acabamento em madeira nas 
pontas e cordão (banner) resolução 1200dpi 

Und 
20 

15 
Impressão digital em lona 380g, com acabamento em ilhós, podendo ser 
fraconado em pedaços com medida mínima de 1m² resolução 1200dpi 

M² 
50 

16 
Impressão digital em adesivo vinil PVC, com recorte eletrônico. Entrega mínima 
de 1m² de área impressa por arte. Resolução mínima 1200dpi 

M² 
75 

21 Quadro com moldura confeccionado em madeira, frente em acrílico 1mm com UN 100 
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impressão digital medidas 30x50 com foto impressa conforme arte 
disponibilizada, fundo papel cartão 200grs ou similar 

22 Marcador de páginas 18x5 cm 4x0 triplex, fotolito, pacote com 100 unidades UN 10 

 

SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD. 

1 
Folders tamanho 21x30cm, 4x4 frente e verso, impresso em papel colchê 150gr 
pacote com 500 unidades 3 dobras 

UN 10 

2 Cartaz F-4, colorido papel colchê 115gr c/ fotolito. Pedido mínímo 50 unidades UN 600 
3 Papel timbrado, cromia com fotolito F-9, papel 75gr FOLHAS 1000 

4 
Convites cromia 15x20, papel colchê 300gr, com fotolito e verniz locolizado, 
pedido mínimo 50 unidades 

UN 1000 

5 Envelopes 18x24 timbrado, 01 cor UN 1000 
6 Envelopes timbrado, tamanho ofício cor branca 34x24 UN 1000 
7 Cartazes tamanho 46x64cm, papel colchê 150 gr, 4x0 c/ fotolito UN 300 

12 Panfletos F-18 cromia 4/4, papel colchê 90gr com fotolito. Pct com 1000 unidades UN 10 

14 
Impressão digital Colorida lona fosca 1x1,5m – acabamento em madeira nas 
pontas e cordão (banner) resolução 1200dpi 

Und 70 

15 
Impressão digital em lona 380g, com acabamento em ilhós, podendo ser 
fraconado em pedaços com medida mínima de 1m² resolução 1200dpi 

M² 150 

16 
Impressão digital em adesivo vinil PVC, com recorte eletrônico. Entrega mínima 
de 1m² de área impressa por arte. Resolução mínima 1200dpi 

M² 150 

17 Crachá de identificação em PVC com prendedor tipo jacaré e cordão liso. UN 150 
22 Marcador de páginas 18x5 cm 4x0 triplex, fotolito, pacote com 100 unidades UN 15 

23 
Pasta em papel couche, com bolsa interna 300grs, 4x0 310x440, pedido mínimo 
100 peças 

UND 1000 

24 Crachá em papel couche 300 tamanho 10x15 com cordão, impressão 4x0 e furos UND 2000 

80 
Coordenadoria de Vigilancia Sanitária / Epidemiológica 01 cor 100x1 f9 sulfite 
56grs 01ª via branca 2ª via verde, 3ª via jornal 

BL 100 
fls 

500 

 
 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD. 

1 
Folders tamanho 21x30cm, 4x4 frente e verso, impresso em papel colchê 150gr 
pacote com 500 unidades 3 dobras 

UN 16 

2 Cartaz F-4, colorido papel colchê 115gr c/ fotolito. Pedido mínímo 50 unidades UN 550 

3 Papel timbrado, cromia com fotolito F-9, papel 75gr FOLHAS 1250 

4 
Convites cromia 15x20, papel colchê 300gr, com fotolito e verniz locolizado, 
pedido mínimo 50 unidades 

UN 3000 

5 Envelopes 18x24 timbrado, 01 cor UN 1750 
6 Envelopes timbrado, tamanho ofício cor branca 34x24 UN 1350 

7 Cartazes tamanho 46x64cm, papel colchê 150 gr, 4x0 c/ fotolito UN 550 
9 Informátivo F-4 frente e verso, papel colchê 150gr, 46x31 c/ fotolito 4 pág. UN 200 

12 Panfletos F-18 cromia 4/4, papel colchê 90gr com fotolito. Pct com 1000 unidades UN 12 

14 
Impressão digital Colorida lona fosca 1x1,5m – acabamento em madeira nas 
pontas e cordão (banner) resolução 1200dpi 

Und 160 

15 
Impressão digital em lona 380g, com acabamento em ilhós, podendo ser 
fraconado em pedaços com medida mínima de 1m² resolução 1200dpi 

M² 220 

16 
Impressão digital em adesivo vinil PVC, com recorte eletrônico. Entrega mínima de 
1m² de área impressa por arte. Resolução mínima 1200dpi 

M² 135 

17 Crachá de identificação em PVC com prendedor tipo jacaré e cordão liso. UN 70 
22 Marcador de páginas 18x5 cm 4x0 triplex, fotolito, pacote com 100 unidades UN 28 

23 
Pasta em papel couche, com bolsa interna 300grs, 4x0 310x440, pedido mínimo 
100 peças 

UND 1150 

24 Crachá em papel couche 300 tamanho 10x15 com cordão, impressão 4x0 e furos UND 2540 
 
 

SECRETARIA DE SAÚDE 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD. 
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1 
Folders tamanho 21x30cm, 4x4 frente e verso, impresso em papel colchê 150gr 
pacote com 500 unidades 3 dobras 

UN 24 

2 Cartaz F-4, colorido papel colchê 115gr c/ fotolito. Pedido mínímo 50 unidades UN 600 
3 Papel timbrado, cromia com fotolito F-9, papel 75gr FOLHAS 1000 
5 Envelopes 18x24 timbrado, 01 cor UN 5000 

6 Envelopes timbrado, tamanho ofício cor branca 34x24 UN 5000 
7 Cartazes tamanho 46x64cm, papel colchê 150 gr, 4x0 c/ fotolito UN 750 
9 Informátivo F-4 frente e verso, papel colchê 150gr, 46x31 c/ fotolito 4 pág. UN 5000 

14 
Impressão digital Colorida lona fosca 1x1,5m – acabamento em madeira nas 
pontas e cordão (banner) resolução 1200dpi 

Und 162 

15 
Impressão digital em lona 380g, com acabamento em ilhós, podendo ser 
fraconado em pedaços com medida mínima de 1m² resolução 1200dpi 

M² 234 

16 
Impressão digital em adesivo vinil PVC, com recorte eletrônico. Entrega mínima 
de 1m² de área impressa por arte. Resolução mínima 1200dpi 

M² 150 

18 
Placa de identificação confeccionada em acrílico 2mm com impressão digital 
medidas 25x10cm (artes diferentes, resolução 1200 dpi) 

UN 150 

20 
Placa confeccionada em acrílico 2mm com impressão digital medidas 20x30cm 
(artes diferentes, resolução 1200 dpi) 

  80 

25 Assistência Médico Sanitária – Frente e Verso 
BL 50 
FLS 

400 

26 Atestado médico - 01 cor 100x1 f18 - papel sulfite 56gr BL 100fls 204 
27 Encaminhamento - 01 cor 100x1, F-18, papel sulfite 56gr BL 100fls 250 

28 
Ficha de Encaminhamento Referencia, Contra Referencia - 01 cor 100x1, F-18, 
papel sulfite 56gr 

BL 100fls 250 

29 
E-SUS – Atenção Básica - Cadastro Individual – Frente e Verso - 01 cor 100x1, F- 
32, papel sulfite 56gr 

BL 100fls 20 

30 
E-SUS – Atenção Básica – Ficha de Atividade Coletiva – Frente e Verso - 01 cor 
100x1, F32, papel sulfite 56gr 

BL 100fls 10 

31 
E-SUS – Atenção Básica – Cadastro Domiciliar e Territorial – Frente e Verso - 01 
cor 100x1, F32, papel sulfite 56gr 

BL 100fls 15 

32 
Ficha de Visita Domiciliar e Territorial – Frente e Verso - 01 cor F32, papel sulfite 
150gr 

BL 100fls 25 

33 Ficha de Procedimentos – Frente e Verso - 01 cor F32, papel sulfite 150gr BL 100fls 20 
34 Solicitação de Materiais e Serviços – 01 cor F32, papel sulfite 150gr BL 100fls 65 

35 
Ficha de atendimento Individual - Frente e Verso, 01 cor 100x1, F32 - papel sulfite 
150gr 

BL 100fls 20 

36 
Relatório Mensal Visitas Domiciliar do Agente Comunitário de Saúde - (Esf), 01 
cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr  

BL 100fls 30 

37 
Laudo p/Solicitação/Autorização de Procedimento ambulatorial 01 cor 100x1 F9 - 
papel sulfite 56gr 

BL 100fls 80 

38 
Ficha D – Sistema de Informação de Atenção Básica, 01 cor 100x1 F9 - papel 
sulfite 56gr 

BL 100fls 10 

39 Ficha de Visita Domiciliar - 01 cor 100x1, F-18, papel sulfite 56gr BL 100fls 50 
40 Ficha Perinatal - Ambulatório 01 cor, 100x1 F9 frente e verso, papel sulfite 56gr BL 100fls 15 

41 Receituário Controle Especial, 01 cor 50x2 com carbono F-18, papel sulfite 56 gr 
BL 59 
FLS 

370 

42 Receituário, 01 cor 50x2 com carbono F-18, papel sulfite 56 gr 
BL 50 
FLS 

1840 

43 Cartão de Vacinação do Adulto – Frente e verso - 01 F32 - papel sulfite 150gr UN 5000 

44 
Caderneta de Saúde da Criança (Menina) – Cor rosa, papel sulfite 180gr/m², 
formato 10X23 

UN 2500 

45 
Caderneta de Saúde da Criança (Menino) – Cor azul, papel sulfite 180gr/m², 
formato 10X23  

UN 2500 

46 
Sistema de Informação Ambulatorial – SIA/SUS – Boletim de Produção 
Ambulatorial/BPA (Consolidado) - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr 

BL 100fls 65 

47 
BPA I – Boletim de Produção Ambulatorial – Dados Individualizados - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr 

BL 100fls 150 

48 
RAAS – Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde – Formulário de Registro da 
Atenção Domiciliar - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr 

BL 
100FLS 

70 

49 Termo de Responsabilidade/Esclarecimento para Mulheres com mais de 55 Anos BL 100fls 10 
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de Idade ou Para Homens de Qualquer Idade – 03 vias Carbonada - 01 cor 100x1 
F9 - papel sulfite 56gr        (Saúde da Mulher) 

50 
Termo de Responsabilidade/Esclarecimento para Pacientes do Sexo Feminino, 
Menores de 55 Anos de Idade– 03 vias Carbonada - 01 cor 100x1 F9 - papel 
sulfite 56gr     (Saúde da Mulher) 

BL 100fls 10 

51 
Pedido – Pesquisa para Tuberculose – Dados de Solicitação do Exame - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr  (Saúde da Mulher) 

BL 100fls 30 

52 
Requisição de Mamografia – Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama 
– Frente e Verso - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr (Saúde da Mulher) 

BL 100fls 15 

53 
Requisição de Exame Cito patológico – Programa Nacional de Controle do 
Câncer do Colo do Útero – Frente e Verso - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr 

BL 100fls 20 

54 
Planilha de Faixa Etária e Sexo para Registro de Hipertensos Cadastrados - 01 
cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr  

BL 100fls 25 

55 
Relatório Trimestral – Hipertensão e Diabetes - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 
56gr  

BL 100fls 15 

56 
Anexo do Movimento Mensal de Tuberculostáticos e PPD - 01 cor 100x1 F9 - 
papel sulfite 56gr  

BL 100 
fls 

30 

57 
 Movimento Mensal de Estoque de Medicamentos de Toxoplasmose - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr  

BL 100 
fls 

30 

58 
Anexo Movimento Mensal de Estoque de Medicamentos de Toxoplasmose - 01 
cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr  

BL 100 
fls 

30 

59 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Exames/Procedimentos – 03 
vias Carbonada - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr  

BL 100fls 50 

60 Planilha de Teste Rápido Grupo de Risco - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr -  
BL 100 

fls 
20 

61 
Planilha de Teste Rápido Gestante - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr, 
carbonadas 2 vias.  

BL 100 
fls 

20 

62 Resultados de Exames - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr.   BL 100fls 50 

63 
Programa Estadual de Controle da Hanseníase - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 
56gr. -  

BL 100 
fls 

10 

64 
Encaminhamento para Administração da Vacina BCG - 01 cor 100x1 F9 - papel 
sulfite 56gr. -  

BL 100 
fls 

10 

65 
Situação do Paciente na Suspeita de Recidiva - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 
56gr. -  

BL 100fls 10 

66 
Ficha de Investigação de Suspeita de Recidiva - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 
56gr.  

BL 100fls 10 

67 
Guia da Referência e Contrarreferência em Dermatologia Sanitária - 01 cor 100x1 
F9 - papel sulfite 56gr.  

BL 100fls 20 

68 
Lista de Contatos Domiciliares, de Vizinhança e Sociais por Caso Índice de 
Hanseníase - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr. -  

BL 100 
fls 

10 

69 
Protocolo Complementar de Investigação Diagnóstica de Casos de Hanseníase 
em Menores de 15 anos - PCID< 15 

BL 100fls 10 

70 Caderneta da Gestante – Cor azul, papel sulfite 180gr/m², formato 10x23 –  UN 2500 

71 Odontograma - Frente Verso 01 cor 100x1 f 32 papel sulfite 150g 
BL 100 

FLS 
100 

72 
Ficha de atendimento odontológico individual, frente e verso 01 cor 100 x1 f 32 
sulfite  150grs 

BL 100 
fls 

40 

73 
Boletim de Reconhecimento Geográfico - RG 01, resumo de imóvel, 01 cor 100x1 
papel sulfite 56g 

BL 100 
fls 

20 

74 
programa nacional de controle da dengue, PNCD - Resumo semanal do Serviço 
Antivetorial - 01 cor 100x1 sultite 56 

BL 100 
fls 

90 

75 cartilha do meio ambiente tamanho 16x15 12 pag. Coloridas papel couche 90 
BL 100 

fls 
2000 

76 
Impresso I  - planilha de casos de diarreia 0 01 cor 100 x 1 f9 - papel sulfite 56 
endemias 

BL 100 
fls 

10 

77 
Impresso II - Distribuição de casos de diarreia, por faixa etária, plano de 
tratamento e procedencia 01 cor 100x1 f9 papel sulfite 56 - endemias 

BL 100 
fls 

10 

78 
Monitoramento de Casos positivos COVID-19 frente e verso 01 cor 100x1 f9 
papel sulfite 56 

BL 100 
fls 

10 

79 fistalização dos casos positivos COVID 19, em iolamento domiciliar BL 100 10 
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fls 

80 
Coordenadoria de Vigilancia Sanitária / Epidemiológica 01 cor 100x1 f9 sulfite 
56grs 01ª via branca 2ª via verde, 3ª via jornal 

BL 100 
fls 

250 

81 
Mapa de Movimento Mensal de Insumos de prevenção AIDS em unidades, 01 
cor, 100x1 f9 papel sulfite 56 

BL 100 
fls 

15 

82 
Movimento mensal de estoque de medicamentos hansenostéticos e/ou 
anterreacionais 01 cor 100x1 f9 papel sulfite 56 

BL 100 
fls 

15 

83 
Anexo do Movimento mensal de estoque de medicamentos hansenostéticos e/ou 
anterreacionais 01 cor 100x1 f9 papel sulfite 56 

BL 100 
fls 

15 

84 
Ficha de Avaliação Neurológica Simplificada em Hanseniase - Frente e Verso -01 
cor 100x1 f9 sultite 56 

BL 100 
fls 

20 

85 Ficha Clínica de Hanseniase - 01 Cor 100x1 Papel sulfite 56g 
BL 100 

fls 
10 

86 
Programa Estadual de Profilaxia da raiva, informe mensal 01 cor 100x1 papel 
sulfite 56g 

BL 100 
fls 

5 

87 
Pedido de Baciloscopia - Pesquisa BAAR de Tuberculose - Datos de Solicitação 
01 cor 100x1, - papel sulfite 56g 

BL 100 
fls 

5 

88 
pesquisa de sintosomatico respiratório - frente e verso 01 cor 100x1 papel sulfite 
56 

BL 100 
fls 

10 

89 
planilha de controle de vacina atendimento antirrabico mensal 01 cor 100x1 f9 
papel sulfite 56 

BL 100 
fls 

5 

90 boletim Chagas 05 cor 100x1 f9 - papel sulfite 56 
BL 100 

fls 
20 

91 Boletim chagas 06 - 01 cor 100x1 f9 papel sulfite 56 
BL 100 

fls 
5 

92 
Monitoramento Mensal de estoque de Medimcamento para Leishmaniose -- 
Dados de Solicitação 01 cor f9 sulfite 56 

BL 100 
fls 

5 

93 
Informe Mensal de Acidentes por animais peçonhentos 01 cor 100x1 f9 papel 
sulfite 56 

BL 100 
fls 

5 

94 
Crachá de identificação em PVC, cordão personalizado, cor preto nome branco, 
frase do cordão VISA 

BL 100 
fls 

100 

95 Censo Diário - 01 cor 100 x 1 f9 papel sulfite 150 grs 
BL 100 

fls 
20 

96 Mapa de Consolidação de atendimento Raio X 01 cor 10x1 f9 - papel sulfite 150 
BL 100 

fls 
30 

97 evolução multiprofissional - 01 cor 100x1 f9 
BL 100 

fls 
500 

98 
ficha de acolhimento e secretaria classificação de risco da sáude - frente e verso 
01 cor 100x1 f9 papel sulfite 150g 

BL 100 
fls 

100 

99 prescrição médica com carbono 01 cor 2 vias, f9, papel sulfite 150 
BL 100 

fls 
20 

100 Identificação de pacientes Raio X 01 cor 100x1 F9 , papel sulfite 150g 
BL 100 

fls 
100 

101 
BPA-C Coletim de produção ambulatorial - Dados Consolidados - 01 cor 100x1 f9 
sulfite 150g 

BL 100 
fls 

100 

102 Vínculo com a Previdência 01 cor F9 - Papel Sulfite 150g 
BL 100 

fls 
50 

103 
Plada de identificação de leito hospitalar, confeccionada em acrílico com suporte 
para uma folha formato a4 210x297, em material de espessura mínima de 1mm, 
com identificação do hospital municipal e prefeitura). 

und 40 

104 

Pulseira de identificação de paciente, cores solidas, material esterelizavel, para 
identificação do protocolo mancherter, mateial impermeavel, atixico e inodoro, 
cores variadas (azul, verde, amarelo, laranja e vermelho) com nome do hospital 
Municipal e Logo da Prefeitura 

und 8000 

 
 
6. DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO LOCAL, DO PRAZO DE ENTREGA, DAS CONDIÇÕES DE 
FORNECIMENTO E RECEBIMENTO E DAS CONDIÇÕES GERAIS DO OBJETO 
 
6.1. Da forma de aquisição dos materiais 
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6.1.1. O recebimento dos materiais será solicitada de acordo com a necessidade e conveniência dos 
órgãos solicitados, mediante a emissão de solicitação de fornecimento e da nota de empenho. 

 
6.1.2. Os estimativos relacionados neste termo não geram qualquer tipo de obrigação dos órgãos 

solicitados, podendo o Município promover as aquisições de acordo com suas necessidades, 
obedecendo à legislação pertinente. 

 
6.2. Do local 
6.2.1. Os materiais solicitados por ordem de compra deverão ser entregues no Almoxarifado central do 

Município de Formoso do Araguaia-TO, localizado no Centro Cultural na Avenida Alfredo Correia 
entre ruas 08 e 10 centro, ou em local designado pela contratante que serão recebidos por um servidor 
responsável pela conferência dos mesmos no ato do recebimento, e informarão à Administração 
eventuais inconsistências, obedecendo aos cronogramas especificados nos requerimentos, conforme 
orientação do setor de Compras da Prefeitura Municipal, telefone para contato: (63) 3357-2606 ou (63) 
3357-2893, e-mail: setorcomprasfso@gmail.com.com. Sendo verificadas as condições constantes do 
Instrumento Convocatório, Termo de Referência e ARP, e as legislações específicas referentes ao 
objeto, sem nenhum ônus a esta Administração. 

 
6.3. Do prazo de entrega e das condições de fornecimento e recebimento 
6.3.1. Os materiais deverão ser entregues em até 02 (dois) dias úteis a contar da data de recebimento da 

Ordem de Compra, emitido pelo Departamento de Compras do Município de Formoso do Araguaia-TO, 
podendo ser prorrogado por igual período, desde que a justificativa seja aceita. 

 
6.4. O material será recebido: 
6.4.1. Provisoriamente: após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais foram entregues em 

desacordo com a proposta, com defeito, fora de especificação ou incompletos, após a notificação por 
escrito à Contratada, serão interrompidos os prazos de recebimento e, até que seja sanada a situação; 

6.4.2. Definitivamente: após a verificação da conformidade e sua conseqüente aceitação e prazo 
máximo, que se dará em até 02 (dois) dias úteis após o recebimento provisório realizado pelo servidor 
competente designado pelo órgão solicitado. 

 
6.4.3. Na hipótese de substituição, a Fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Secretaria requisitante dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, 
mantidos o preço registrado.  

 
6.4.4. O material fornecido deverá ser 100% novo. 
 
6.4.5 Não será admitida a entrega parcial ou incompleta do material, obrigando-se a Fornecedora a 

atender a quantidade solicitada pela Contratante.  
 
6.4.6. O material deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas 

baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - atentando-se o 
proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor). 

 
 
7. DA FORMA DE PAGAMENTO       
7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Fornecedora, após a 

emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora, e será 
efetuado em até 30 dias após o Atesto de Recebimento do objeto. 

 
7.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá 

ser o mesmo cadastro habilitado na licitação. 
 
7.3. A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem 

rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o 
nome do Banco e respectiva Agência. 

 
7.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de 
empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação 
do documento fiscal para pagamento. 
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7.5. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, 

e deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo 
respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público 
municipal identificado e autorizado para tal. 

 
7.6. A nota fiscal supracitada deverá estar devidamente acompanhada dos documentos de comprovação 

da Regularidade Fiscal a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União, Estadual e Municipal, bem como a do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS e 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

 
7.7. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser 
compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza. 

 
8. PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA PUBLICIDADE 
8.1 A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da 

publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação, conforme art. 12 do Decreto Federal nº 
7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 da Lei 8666/93. 

 
8.2 A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial da União- DOU  e a sua 

íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Formoso do Araguaia-TO (https://www.formosodoaraguaia.to.gov.br/Transparencia/) durante sua 
validade. 

 
9. DA FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO 
9.1. Após a assinatura da ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a contratação 

com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão interessado por intermédio de 
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesas, autorização de compra ou outro 
instrumento hábil, conforme o art. 62 da lei nº 8.666/93. 

 
9.1.1. Com base no Caput do Art. 62, c/c com o § 4º do mesmo artigo da Lei n.º 8.666/93, poderá ser 

dispensado o Termo de Contrato, sendo o mesmo substituído por Notas de Empenho.  
 
9.2. O(s) contrato(s) decorrente(s) do registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da Ata 

de Registro de Preços. 
 
9.3. O(s) contrato(s)a ser firmado(s) em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá ser rescindido 

a qualquer tempo independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base 
nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei 8.666/93. 

 
10. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS 
10.1. Para recebimento do objeto, fiscalização, acompanhamento da execução da ARP e atesto das notas 

fiscais fica responsável um servidor nomeado para ato especifico, observando-se no que couber aos 
fiscais, às obrigações elencadas no Termo de Referência atribuídas ao Órgão Gerenciador, bem como 
as disposições do art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e as contidas no Decreto nº 7.892/2013, em especial 
nos artigos 5º e 6º do referido decreto. 

 
10.2. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser 

prontamente atendidas pela Fornecedora sem ônus para as Secretarias solicitantes. 
 
10.3. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a execução da ARP, não poderá ser 

invocada para eximir a Fornecedora da responsabilidade na entrega do material em bom estado e em 
uso adequado pelas Secretarias solicitantes. 

 
10.4. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como se 

fossem praticados pelas Secretarias solicitantes.  
 
10.5. A Fiscalização exercida por interesse das Secretarias solicitantes não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Fornecedora, durante a vigência da ARP, por danos causados diretamente à 
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Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer irregularidade, e na sua 
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus servidores conforme art. 70 
da Lei nº 8.666/1993. 

 
10.6. A comunicação entre a Fiscalização e a Detentora/Fornecedora será realizada através de 

correspondência oficial e anotações ou registros acerca da execução do objeto. 
 
11. DA GARANTIA DO OBJETO 
11.1. Todos os itens deverão oferecer garantia mínima de acordo com o Código de Defesa do 

Consumidor, ou, em caso de garantia superior oferecida pela Fornecedora/Detentora, prevalecerá, 
sempre a maior. 

 
11.1.1. Dentro do prazo de garantia a Fornecedora/Detentora deverá trocar/substituir, reparar/corrigir, às 

suas expensas, o objeto adquirido caso se verifiquem vícios, defeitos, data de validade próxima do 
vencimento ou incorreções no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por 
escrito, mantida o preço inicialmente registrado para o objeto caso venha a ser recusado. 

 
12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes: 
 
12.1. Do(S) Fornecedor(es) Beneficiário(S) Da ARP 
a) Entregar os materiais no Almoxarifado do Município de Formoso do Araguaia-TO, em dias úteis e 

horário de expediente, respondendo por quaisquer danos que eventualmente vier a causar a pessoas 
ou bens;  

b) Entregar em tempo anteriormente determinado, dos materiais adquiridos, a comunicação por escrito e 
justificada, às Secretarias solicitantes, no caso de impossibilidade de aquisição dos materiais, bom 
como a alteração no seu prazo para entrega;  

c) Cumprir todas as especificações e exigências contidas no item 6 deste Termo de Referência; 
d) Substituir os materiais com as mesmas características se, no período de garantia, a contar da entrega 

definitiva, apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, ou origem, devidamente comprovados; 
e) Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a adequação do objeto da entrega 

com as exigências do edital e com a descrição da proposta de preço; 
f) Entregar todo material com indicação de data de fabricação e validade; 
g) Os materiais fornecidos deverão ser 100% novos: não serão aceitos danificados ou de segunda linha, e 

que apresentem resistência; 
h) Os materiais deverão obedecer às normas e garantia mínima de acordo com o Código de Defesa do 

Consumidor; 
i) Garantir a boa qualidade pelos materiais fornecidos; 
j) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto; 
k) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame; 
l) Constatadas irregularidades a respeito à especificação: rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 

sua substituição ou rescindindo a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
m) Em caso de diferença de quantidade ou de partes: determinar sua complementação ou rescindir a 

Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
n) A Fornecedora deverá fornecer ao Órgão Solicitante, meios de comunicação para fins de atendimento, 

via web ou telefônico; 
o)  Comunicar ao Órgão Solicitante da modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena 

de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante nesta ARP; 
p) Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes desta ARP, assumidas com o Órgão Solicitante, 
observadas as condições nela estabelecidas; 

q)  Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento desta ARP, comprovando e 
justificando seu pedido;  

r) Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que 
incidam ou venham a incidir sobre a presente Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua 
execução; 

s)  Cumprir fielmente o disposto no Instrumento Convocatório que originou esta ARP bem como as 
obrigações assumidas nela.   
 

 
12.2. Do Órgão Gerenciador da ARP 
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a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços; 
b) Solicitar a troca de eventuais materiais que não estejam de acordo com a solicitação de compra; 
c) Sustar o recebimento do material se o mesmo não estiver de acordo com a especificação apresentada 

e aceita e solicitar a substituição do objeto se, no período de validade, a contar do recebimento 
definitivo, apresentar defeitos sistemáticos de fabricação ou origem, devidamente comprovados; 

d) Providenciar a assinatura desta ARP e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou entidades 
participantes; 

e) Gerenciar a ata de registro de preços, acompanhando e fiscalizando sua execução; 
f) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento desta ARP; 
g) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
h) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro 

de Preços; 
i) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta ARP; 
j) Emitir requisição/solicitação do material solicitado para entrega; 
k) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 

formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida em que for necessário; 
l) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com 

os registrados nesta ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, 
realizando periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP; 

m) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

n)  Proceder à revogação desta ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa, na hipótese de não haver êxito nas negociações; 

o) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
p) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 

procedimento licitatório;  
q) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do 

pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações; 

r) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

s)  Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde 
que não haja impedimento legal para o ato; 

t) Autorizar ou não a adesão de órgãos não participantes nesta ARP e consequentemente a aquisição ou 
contratação observado o prazo de vigência da ata; 

u) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse 
em fornecer o material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a presente 
ARP. 
 

12.2.1.  O Órgão solicitante, quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados 
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso assumido, poderá: 

 
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovação 
apresentados pelo fornecedor não puder cumprir o compromisso; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
 
12.3. Do(s) Órgão(s) Não Participante(s)  
a) Consultar o Órgão Solicitante da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando 

desejarem fazer uso da ata de registro de preços;  
b) Identificar/elencar o objeto e os quantitativos que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a 

cinquenta por cento dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ARP para o órgão gerenciador; 
c) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, após a autorização do Órgão 

Gerenciador, dentro o prazo de vigência da ata; 
d) Responsabilizar-se por 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; 

e) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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f) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento desta ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

g) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro 
de Preços; 

h) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; 
i) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 

formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 
j) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde 

que não haja impedimento legal para o ato. 
 
13. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 
13.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração no 

âmbito municipal ou estadual que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao 
Órgão Gerenciador da ARP e anuência da(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s), desde que 
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 
10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais e demais normas 
pertinentes em vigor com as respectivas atualizações. 

 
13.2. 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 ARP para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão.  

 
13.3. Poderá(ão) a(s) empresa(s) beneficiária(s) / fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos materiais decorrente de 
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas 
com o Órgão Gerenciador. 

 
13.4. As aquisições ou contratações adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não Participante(s), 

não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
constantes da tabela geral do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital e dos registrados na Ata de 
Registro de Preços para o Órgão Gerenciador. 

 
13.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para O 
Órgão Gerenciador, independentemente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem. 

  
13.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da ARP.  
 
13.7. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) 

fornecedor(es) das obrigações assumidas na ARP e a aplicação, observada a ampla defesa e o 
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas da ARP, em 
relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.  

 
 
 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS 
14.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto correrão à conta dos recursos orçamentários afetos 

ao Órgão Gerenciador e aos Órgãos não participantes, no que couber abaixo. 
 

ORGÃO/UNIDADE 
SOLICITANTE 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NATUREZA FONTE FICHA 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0002.2036 33.90.39. 00.10 98 

GABINETE DO 
PREFEITO 

04.122.0002.2036 33.90.39 00.10 28 

FUNDO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

12.122.0002.2014 
008.016.13.423.0031.2029 
008.0016.13.392.0015.2028 
008.0016.13.392.0015.2027 

 

33.90.39 00.20 
 

474 
550 
545 
540 

 
FUNDO MUNICIPAL 0004.0012. 10.301.0010.2047 33.90.39 00.40 260 
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DE SAÚDE 0004.0012. 10.305.0023.2066 
0004.0012. 10.302.0022.2065 
0004.0012. 10.305.0023.2067 
0004.0012. 10.301.0010.2054 
004.0012.10.301.0023.2068 

00.40 
00.40 
00.40 
401 
401 

 

352 
342 
360 
288 
363 

 

FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 

08.244.0034.2083 
08.122.0011.2071 
08.244.0032.2082 

 

33.90.39 00.10 428 
385 
416 

 
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1. Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades 

por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e 
sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 
8.666/93 e suas alterações, conforme disposto:  

 
I - Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe 

sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, 
sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes: 

10. Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  
11. Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  

12. Por atraso injustificado na execução da ARP, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo 
financeiro à Administração; 

13. Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração. 
 

II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções 
previstas em lei.  Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 

15. Por inexecução diária de atraso injustificado na execução da ARP, por prazo não superior a 30 
(trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três 
décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total ARP/Contratado;  

16. Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do ARP, por prazo superior a 30 (trinta) 
dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade 
de rescisão unilateral;  

17. Por inexecução total injustificada da ARP: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação 
assumida;  

18. Recusa do adjudicatário em receber a ARP, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 

19. Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato 
superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor 
total da proposta. 

 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração: A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, 
conforme prevê o art. 9° da Lei nº 10.5250/02. Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 

8. Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da Lei nº 
10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da 
natureza e a gravidade da falta cometida. 

 
IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no 

sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002: 

2. Após convocado, não celebrar a ARP dentro do prazo de validade da sua proposta; 
3. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
4. Cometer fraude fiscal; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
7.  Falhar ou fraudar na execução da ARP; 
8. Fizer declaração falsa; 
9. Comportar-se de modo inidôneo. 
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V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas 
e sua natureza de gravidade. 

 
15.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas 

judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei nº 8.666/93. 
 
15.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 15.1, poderão ser aplicadas juntamente com a 

do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no 
art. 110 da Lei nº 8.666/93.  

 
15.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o 

transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por 
meio de correspondência com aviso de recebimento (AR) e após exauridas estas tentativas e não 
sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto 
devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a 
espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de 
defesa.  

15.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à 
ampla defesa e ao contraditório. 

 
15.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 15.1 são da competência do Órgão 

Gerenciador/Órgão Participantes/Órgãos Não participante, conforme o caso. 
 
15.6. A sanção prevista no item V do item 15.1 é da competência de autoridade superior competente da 

Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, 
se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou. 

 
15.7. Na ocorrência dos crimes em licitações e contratos administrativos, aplicar-se-ão as penalidades 

previstas no Código Penal, Capitulo II-B, artigo 337- E e seguintes. 
 
16. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
16.1. Os preços registrados, durante a validade da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 

devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

 
16.2. Cabe ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 

disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como 
observadas as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.  

 
16.3.  A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o 

reequilíbrio do preço vigente, através de solicitação formal ao Órgão Gerenciador, desde que 
acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços do 
fabricante, notas fiscais de aquisição de produtos, matérias primas, componentes ou de outros 
documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito. 

 
16.4. O reequilíbrio financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a 

diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado 
vigente à época. 

 
16.5. Independentemente do que trata o item 16.3 o Órgão Gerenciador efetuará o monitoramento dos 

preços praticados no mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, poderá convocar a 
Detentora para adequar o preço, sendo que o novo preço a ser fixado será validado mediante ato 
firmado entre as partes a partir da publicação do referido ato. 

 
16.6. Para fins de que trata este item, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por meio de 

média aritmética entre os preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, 
preferencialmente desta cidade; ou aquele preço oficialmente tabelado por órgão competente. 
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16.7. A revisão de preços só será admitida no caso de efetiva comprovação do desequilíbrio econômico- 

financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de 
mercado. 

 
16.7.1. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar formalmente ao Orgão 

Gerenciador a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do 
preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos. 

 
16.8. O Órgão Gerenciador terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento do pleito, para análise 

dos pedidos de revisão recebidos. 
 
16.8.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar as entregas dos pedidos pelo preço registrado e 

no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Orgão Gerenciador e demais 
departamentos de controle. 

 
16.8.2. A empresa obrigar-se-á a realizar as entregas pelo preço registrado caso o pedido de revisão seja 

julgado improcedente. 
 
16.9. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da ARP, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
16.10. Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 

n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro 
procedimento licitatório.  

 
16.11. Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.  
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP; 

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da 

Lei nº 10.520, de 2002. 

e) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, da contratação decorrente do registro de preços, por 
um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por 

despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento da notificação, ou publicação da mesma no Diário Oficial do 
Município de Formoso do Araguaia.  

 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e 
justificados nas seguintes hipóteses: 

a) Por razão de interesse público; ou 

b) A pedido do fornecedor registrado, mediante solicitação por escrito, onde deverá comprovar estar 

impossibilitado de cumprir as exigências decorrentes do registro de preços. 

 
16.12.3. A publicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por 

meio do Diário Oficial Município de Formoso do Araguaia; 
 
16.13. O cancelamento será precedido de processo administrativo, sendo que a decisão final deverá ser 

fundamentada. 
 
16.14. A solicitação do fornecedor para cancelamento do registro de preço, não o desobriga do 

fornecimento do material, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
neste instrumento convocatório, caso não sejam aceitas as razões do pedido e constatado o 
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descumprimento das obrigações. 
 
18.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
18.1. O Órgão Solicitante não está obrigado a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado 

constante na Ata de Registro de Preços a ser firmada, vez que as quantidades contidas no Termo de 
Referência são estimativas de consumo. 

 
18.2. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar os fornecimentos que 

dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
sendo assegurada preferência do fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

 
 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA –21 DE SETEMBRO DE 2021 
 
 
 

___________________________ 
LUCÉLIA FERREIRA L. OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Administração 

      Orgão Gerenciador 
 

 
 

_________________________ 

GENILZA RIOS SILVA NUNES 

Presidente do Fundo Municipal de Ass. Social 

 
 
 

___________________________ 

DIVINA PEREIRA BARROS 

Presid. Do Fundo Municipal de Saúde 

 
 
 

___________________________ 

ISABEL FERREIRA ROCHA LIMA 

Presidente do Fundo Municipal de Educação 

 
Aprovo o presente Termo de Referência. 

 
 

 
__________________________________________________ 

HENO RODRIGUES DA SILVA 
Prefeito do Município de Formoso do Araguaia-TO 
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PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 030/2021 
Exclusivo à Participação de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e 

Microempreendedores Individuais-ME 

 
ANEXO II 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _______/2021 
 

 

Processo: 2021/1545 
Validade da Ata: 12 (doze) meses 
 

 

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO, entidade pública, inscrito no CNPJ sob nº 
02.075.216/0001-41, com sede na Avenida Hermínio Azevedo Soares n° 150, Centro, FORMOSO DO ARAGUAIA - TO, 
neste ato representado pelo senhor HENO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, portador do RG 945.637 SSP/TO e 
inscrito no CPF sob nº 044.059.201-17, residente e domiciliado nesta Cidade. 

 
FORNECEDORA: RAZÃO SOCIAL e nome Fantasia (se tiver), tipo de sociedade (Ltda., S.A, ME etc.), 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº_______________________, Inscrição 
Estadual nº__________________, endereço completo, CEP, telefone, cidade, estado neste ato 
representada pelo Sr. _________________________, portador da Carteira de Identidade nº 
________________, inscrito no CPF nº________________, nacionalidade, estado civil, profissão, residente 
e domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade, estado. 

 
As partes acima identificadas resovem registrar preços para futura, eventual e parcelada 

aquisição do objeto identificado, conforme cláusulas a seguir elencadas. 
 
 

1. DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS decorre de homologação do Pregão Eletrônico - SRP 

nº _______/2021, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, o Decreto nº 1.024, de 20 de setembro de 
2019, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar 155/2014, Decreto Federal 
nº 8.538/2015, Decreto Federal nº 9.438, de 30 de agosto de 2018, Resolução TCE/TO nº 181/2015, e, 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas 
nos referidos diplomas legais aplicáveis à espécie e Ato de Ratificação da Senhora Presidente do Fundo 
Municipal de Saúde do Município de Formoso do Araguaia-TO, conforme Termo de Homologação 
datado de _____/_____/2021, constante no Processo Administrativo nº _______/2021, do qual passa a 
fazer parte integrante este Instrumento. 

 

2. DO OBJETO 

A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS visando atender as necessidades básicas de consumo para a 
realização de manutenção das atividades vinculadas às secretarias do município de Formoso do Araguaia. 
 

 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS REGISTROS DE PREÇOS DO OBJETO  

 

Item Descrição Marca/ 
Modelo/ 

Fabricante 

Unid Quant Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 Folders tamanho 21x30cm, 4x4 frente e 
verso, impresso em papel colchê 150gr 
pacote com 500 unidades 3 dobras 

 

UND 60 

  

02 Cartaz F-4, colorido papel colchê 115gr c/ 
fotolito. Pedido mínímo 50 unidades 

 
UND 2250 

  

03 Papel timbrado, cromia com fotolito F-9, 
papel 75gr 

 
UND 5750 

  

04 Convites cromia 15x20, papel colchê 
300gr, com fotolito e verniz locolizado, 
pedido mínimo 50 unidades 

 

UND 5600 

  

05 Envelopes 18x24 timbrado, 01 cor  UND 9250   
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06 Envelopes timbrado, tamanho ofício cor 
branca 34x24 

 
UND 9350 

  

07 Cartazes tamanho 46x64cm, papel colchê 
150 gr, 4x0 c/ fotolito 

 
UND 1800 

  

08 Capas de processo 46x31, papel sulfite 
150gr, c/ corte na frente, 01 cor 

 
UND 6000 

  

09 Informátivo F-4 frente e verso, papel 
colchê 150gr, 46x31 c/ fotolito 4 pág. 

 
UND 6700 

  

10 Jornal 08pág, colorido - Informátivo papel 
jornal 46x31, c/ fotolito 

 
UND 1500 

  

11 Cartão de natal colorido 10x15 c/ verniz papel 
couche 180g 4x0 

 
UND 5000 

  

12 Panfletos F-18 cromia 4/4, papel colchê 90gr 
com fotolito. Pct com 1000 unidades 

 
M³ 42 

  

13 Cartão de visita tamanho9x5. Colorido 4x4 
com verniz localizado papel couche 300g 
conjuntos de 1.000 ( hum mil) unidades 

 

M³ 45 

  

14 Impressão digital Colorida lona fosca 
1x1,5m – acabamento em madeira nas 
pontas e cordão (banner) resolução 
1200dpi 

 

M³ 472 

  

15 Impressão digital em lona 380g, com 
acabamento em ilhós, podendo ser 
fraconado em pedaços com medida 
mínima de 1m² resolução 1200dpi 

 

UND 754 

  

16 Impressão digital em adesivo vinil PVC, 
com recorte eletrônico. Entrega mínima de 
1m² de área impressa por arte. Resolução 
mínima 1200dpi 

 

UND 610 

  

17 Crachá de identificação em PVC com 
prendedor tipo jacaré e cordão liso. 

 
UND 1720 

  

18 Placa de identificação confeccionada em 
acrílico 2mm com impressão digital 
medidas 25x10cm (artes diferentes, 
resolução 1200 dpi) 

 

UND 300 

  

19 Placa confeccionada em acrílico 2mm com 
impressão digital medidas 30x40cm (artes 
diferentes, resolução 1200 dpi) 

 

UND 200 

  

20 Placa confeccionada em acrílico 2mm com 
impressão digital medidas 20x30cm (artes 
diferentes, resolução 1200 dpi) 

 

UND 80 

  

21 Quadro com moldura confeccionado em 
madeira, frente em acrílico 1mm com 
impressão digital medidas 30x50 com foto 
impressa conforme arte disponibilizada, 
fundo papel cartão 200grs ou similar 

 

UND 100 

  

22 Marcador de páginas 18x5 cm 4x0 triplex, 
fotolito, pacote com 100 unidades 

 
UND 53 

  

23 Pasta em papel couche, com bolsa interna 
300grs, 4x0 310x440, pedido mínimo 100 
peças 

 

UND 2150 

  

24 Crachá em papel couche 300 tamanho 
10x15 com cordão, impressão 4x0 e furos 

 
UND 4540 

  

25 Assistência Médico Sanitária – Frente e 
Verso 

 
UND 400 

  

26 Atestado médico - 01 cor 100x1 f18 - papel 
sulfite 56gr 

 
UND 204 

  

27 Encaminhamento - 01 cor 100x1, F-18, 
papel sulfite 56gr 

 
UND 250 

  



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Formoso do Araguaia-TO 

Avenida Hermínio Azevedo Soares, nº 150, centro, CEP: 77.470.000, Formoso do 

Araguaia/TO      Telefone: (063) 3357-2893 

licitacaoformoso@outlook.com 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

(63)-3357-2893 
 

  

28 Ficha de Encaminhamento Referencia, 
Contra Referencia - 01 cor 100x1, F-18, 
papel sulfite 56gr 

 

UND 250 

  

29 E-SUS – Atenção Básica - Cadastro 
Individual – Frente e Verso - 01 cor 100x1, 
F- 32, papel sulfite 56gr 

 

UND 20 

  

30 E-SUS – Atenção Básica – Ficha de 
Atividade Coletiva – Frente e Verso - 01 
cor 100x1, F32, papel sulfite 56gr 

 

UND 10 

  

31 E-SUS – Atenção Básica – Cadastro 
Domiciliar e Territorial – Frente e Verso - 
01 cor 100x1, F32, papel sulfite 56gr 

 

UND 15 

  

32 Ficha de Visita Domiciliar e Territorial – 
Frente e Verso - 01 cor F32, papel sulfite 
150gr 

 

UND 25 

  

33 Ficha de Procedimentos – Frente e Verso - 
01 cor F32, papel sulfite 150gr 

 
UND 20 

  

34 Solicitação de Materiais e Serviços – 01 
cor F32, papel sulfite 150gr 

 
UND 65 

  

35 Ficha de atendimento Individual - Frente e 
Verso, 01 cor 100x1, F32 - papel sulfite 
150gr 

 

UND 20 

  

36 Relatório Mensal Visitas Domiciliar do 
Agente Comunitário de Saúde - (Esf), 01 
cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr  

 

UND 30 

  

37 Laudo p/Solicitação/Autorização de 
Procedimento ambulatorial 01 cor 100x1 
F9 - papel sulfite 56gr 

 

UND 80 

  

38 Ficha D – Sistema de Informação de 
Atenção Básica, 01 cor 100x1 F9 - papel 
sulfite 56gr 

 

UND 10 

  

39 Ficha de Visita Domiciliar - 01 cor 100x1, 
F-18, papel sulfite 56gr 

 
UND 50 

  

40 Ficha Perinatal - Ambulatório 01 cor, 
100x1 F9 frente e verso, papel sulfite 56gr 

 
UND 15 

  

41 Receituário Controle Especial, 01 cor 50x2 
com carbono F-18, papel sulfite 56 gr 

 
UND 370 

  

42 Receituário, 01 cor 50x2 com carbono F-
18, papel sulfite 56 gr 

 
UND 1840 

  

43 Cartão de Vacinação do Adulto – Frente e 
verso - 01 F32 - papel sulfite 150gr 

 
UND 5000 

  

44 Caderneta de Saúde da Criança (Menina) 
– Cor rosa, papel sulfite 180gr/m², formato 
10X23 

 

UND 2500 

  

45 Caderneta de Saúde da Criança (Menino) 
– Cor azul, papel sulfite 180gr/m², formato 
10X23  

 

UND 2500 

  

46 Sistema de Informação Ambulatorial – 
SIA/SUS – Boletim de Produção 
Ambulatorial/BPA (Consolidado) - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr 

 

UND 65 

  

47 BPA I – Boletim de Produção Ambulatorial 
– Dados Individualizados - 01 cor 100x1 
F9 - papel sulfite 56gr 

 

UND 150 

  

48 RAAS – Registro das Ações Ambulatoriais 
de Saúde – Formulário de Registro da 
Atenção Domiciliar - 01 cor 100x1 F9 - 
papel sulfite 56gr 

 

UND 70 
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49 Termo de 
Responsabilidade/Esclarecimento para 
Mulheres com mais de 55 Anos de Idade 
ou Para Homens de Qualquer Idade – 03 
vias Carbonada - 01 cor 100x1 F9 - papel 
sulfite 56gr        (Saúde da Mulher) 

 

UND 10 

  

50 Termo de 
Responsabilidade/Esclarecimento para 
Pacientes do Sexo Feminino, Menores de 
55 Anos de Idade– 03 vias Carbonada - 01 
cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr     (Saúde 
da Mulher) 

 

UND 10 

  

51 Pedido – Pesquisa para Tuberculose – 
Dados de Solicitação do Exame - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr  (Saúde da 
Mulher) 

 

UND 30 

  

52 Requisição de Mamografia – Programa 
Nacional de Controle do Câncer de Mama 
– Frente e Verso - 01 cor 100x1 F9 - papel 
sulfite 56gr (Saúde da Mulher) 

 

UND 15 

  

53 Requisição de Exame Cito patológico – 
Programa Nacional de Controle do Câncer 
do Colo do Útero – Frente e Verso - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr 

 

UND 20 

  

54 Planilha de Faixa Etária e Sexo para 
Registro de Hipertensos Cadastrados - 01 
cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr  

 

UND 25 

  

55 Relatório Trimestral – Hipertensão e 
Diabetes - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 
56gr  

 

UND 15 

  

56 Anexo do Movimento Mensal de 
Tuberculostáticos e PPD - 01 cor 100x1 F9 
- papel sulfite 56gr  

 

UND 30 

  

57  Movimento Mensal de Estoque de 
Medicamentos de Toxoplasmose - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr  

 

UND 30 

  

58 Anexo Movimento Mensal de Estoque de 
Medicamentos de Toxoplasmose - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr  

 

UND 30 

  

59 Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido para Exames/Procedimentos – 
03 vias Carbonada - 01 cor 100x1 F9 - 
papel sulfite 56gr  

 

UND 50 

  

60 Planilha de Teste Rápido Grupo de Risco - 
01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr -  

 
UND 20 

  

61 Planilha de Teste Rápido Gestante - 01 
cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr, 
carbonadas 2 vias.  

 

UND 20 

  

62 Resultados de Exames - 01 cor 100x1 F9 - 
papel sulfite 56gr.   

 
UND 50 

  

63 Programa Estadual de Controle da 
Hanseníase - 01 cor 100x1 F9 - papel 
sulfite 56gr. -  

 

UND 10 

  

64 Encaminhamento para Administração da 
Vacina BCG - 01 cor 100x1 F9 - papel 
sulfite 56gr. -  

 

UND 10 

  

65 Situação do Paciente na Suspeita de 
Recidiva - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 
56gr. -  

 

UND 10 
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66 Ficha de Investigação de Suspeita de 
Recidiva - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 
56gr.  

 

UND 10 

  

67 Guia da Referência e Contrarreferência 
em Dermatologia Sanitária - 01 cor 100x1 
F9 - papel sulfite 56gr.  

 

UND 20 

  

68 Lista de Contatos Domiciliares, de 
Vizinhança e Sociais por Caso Índice de 
Hanseníase - 01 cor 100x1 F9 - papel 
sulfite 56gr. -  

 

UND 10 

  

69 Protocolo Complementar de Investigação 
Diagnóstica de Casos de Hanseníase em 
Menores de 15 anos - PCID< 15 

 

UND 10 

  

70 Caderneta da Gestante – Cor azul, papel 
sulfite 180gr/m², formato 10x23 –  

 
UND 2500 

  

71 Odontograma - Frente Verso 01 cor 100x1 
f 32 papel sulfite 150g 

 
UND 100 

  

72 Ficha de atendimento odontológico 
individual, frente e verso 01 cor 100 x1 f 32 
sulfite  150grs 

 

UND 40 

  

73 Boletim de Reconhecimento Geográfico - 
RG 01, resumo de imóvel, 01 cor 100x1 
papel sulfite 56g 

 

UND 20 

  

74 programa nacional de controle da dengue, 
PNCD - Resumo semanal do Serviço 
Antivetorial - 01 cor 100x1 sultite 56 

 

UND 90 

  

75 cartilha do meio ambiente tamanho 16x15 
12 pag. Coloridas papel couche 90 

 
UND 2000 

  

76 Impresso I  - planilha de casos de diarreia 
0 01 cor 100 x 1 f9 - papel sulfite 56 
endemias 

 

UND 10 

  

77 Impresso II - Distribuição de casos de 
diarreia, por faixa etária, plano de 
tratamento e procedencia 01 cor 100x1 f9 
papel sulfite 56 - endemias 

 

UND 10 

  

78 Monitoramento de Casos positivos COVID-
19 frente e verso 01 cor 100x1 f9 papel 
sulfite 56 

 

UND 10 

  

79 fistalização dos casos positivos COVID 19, 
em iolamento domiciliar 

 
UND 10 

  

80 Coordenadoria de Vigilancia Sanitária / 
Epidemiológica 01 cor 100x1 f9 sulfite 
56grs 01ª via branca 2ª via verde, 3ª via 
jornal 

 

UND 500 

  

81 Mapa de Movimento Mensal de Insumos 
de prevenção AIDS em unidades, 01 cor, 
100x1 f9 papel sulfite 56 

 

UND 15 

  

82 Movimento mensal de estoque de 
medicamentos hansenostéticos e/ou 
anterreacionais 01 cor 100x1 f9 papel 
sulfite 56 

 

UND 15 

  

83 Anexo do Movimento mensal de estoque 
de medicamentos hansenostéticos e/ou 
anterreacionais 01 cor 100x1 f9 papel 
sulfite 56 

 

UND 15 

  

84 Ficha de Avaliação Neurológica 
Simplificada em Hanseniase - Frente e 
Verso -01 cor 100x1 f9 sultite 56 

 

UND 20 

  

85 Ficha Clínica de Hanseniase - 01 Cor 
100x1 Papel sulfite 56g 

 
UND 10 
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86 Programa Estadual de Profilaxia da raiva, 
informe mensal 01 cor 100x1 papel sulfite 
56g 

 

UND 5 

  

87 Pedido de Baciloscopia - Pesquisa BAAR 
de Tuberculose - Datos de Solicitação 01 
cor 100x1, - papel sulfite 56g 

 

UND 5 

  

88 pesquisa de sintosomatico respiratório - 
frente e verso 01 cor 100x1 papel sulfite 
56 

 

UND 10 

  

89 planilha de controle de vacina atendimento 
antirrabico mensal 01 cor 100x1 f9 papel 
sulfite 56 

 

UND 5 

  

90 boletim Chagas 05 cor 100x1 f9 - papel 
sulfite 56 

 
UND 20 

  

91 Boletim chagas 06 - 01 cor 100x1 f9 papel 
sulfite 56 

 
UND 5 

  

92 Monitoramento Mensal de estoque de 
Medimcamento para Leishmaniose -- 
Dados de Solicitação 01 cor f9 sulfite 56 

 

UND 5 

  

93 Informe Mensal de Acidentes por animais 
peçonhentos 01 cor 100x1 f9 papel sulfite 
56 

 

UND 5 

  

94 Crachá de identificação em PVC, cordão 
personalizado, cor preto nome branco, 
frase do cordão VISA 

 

UND 100 

  

95 Censo Diário - 01 cor 100 x 1 f9 papel 
sulfite 150 grs 

 
UND 20 

  

96 Mapa de Consolidação de atendimento 
Raio X 01 cor 10x1 f9 - papel sulfite 150 

 
UND 30 

  

97 evolução multiprofissional - 01 cor 100x1 
f9 

 
UND 500 

  

98 ficha de acolhimento e secretaria 
classificação de risco da sáude - frente e 
verso 01 cor 100x1 f9 papel sulfite 150g 

 

UND 100 

  

99 prescrição médica com carbono 01 cor 2 
vias, f9, papel sulfite 150 

 
UND 20 

  

100 Identificação de pacientes Raio X 01 cor 
100x1 F9 , papel sulfite 150g 

 
UND 100 

  

101 BPA-C Coletim de produção ambulatorial - 
Dados Consolidados - 01 cor 100x1 f9 
sulfite 150g 

 

UND 100 

  

102 Vínculo com a Previdência 01 cor F9 - 
Papel Sulfite 150g 

 
UND 50 

  

103 Plada de identificação de leito hospitalar, 
confeccionada em acrílico com suporte 
para uma folha formato a4 210x297, em 
material de espessura mínima de 1mm, 
com identificação do hospital municipal e 
prefeitura). 

 

UND 40 

  

104 Pulseira de identificação de paciente, 
cores solidas, material esterelizavel, para 
identificação do protocolo mancherter, 
mateial impermeavel, atixico e inodoro, 
cores variadas (azul, verde, amarelo, 
laranja e vermelho) com nome do hospital 
Municipal e Logo da Prefeitura 

 

UND 8000 

  

Valor total do Registro de Preços: R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 
3.1. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas 

pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial, ABNT, INMETRO, legislações específicas, 
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etc, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

3.2. As descrições técnicas dos itens constantes na tabela acima são todas de qualidade mínima aceitável, 
devendo, portanto, ser cotado pelas licitantes produto de qualidade igual ou superior à descrita, 
garantindo-se que O Município de Formoso do Araguaia-TO não adquira objeto linhas inferiores. 

3.3. Os materiais ora relacionados e especificados devem ser de primeira linha, haja vista ter melhor 
durabilidade, e ter no mínimo 12 meses de validade. 

 
3.4. No que couber, todo material entregue deverá conter indicação de data de fabricação e validade 

 
3.5. Os materiais deverão ser originais de primeiro uso e entregues em suas embalagens originais e 

lacradas, não sendo aceita, em hipótese alguma, a cotação de produtos remanufaturados, reciclados, 
recondicionados ou pirateados, sob pena de afastamento do certame (TCU, Decisão 1622/2002, 
Acórdãos nº 607/2005 e nº 1745/2006 – Plenário). 

 
4. DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DO LOCAL DE ENTREGA E DA 

GARANTIA DO OBJETO 
4.1. O Objeto será adquirido de forma parcelada conforme necessidade do Município de Formoso do 

Araguaia-TO, não estando a Administração obrigada a adquirir o quantitativo total registrado. 
 

4.2. A(s) Fornecedora(s) dos materiais terão o prazo máximo em até 02 (dois) dias úteis a contar da data 
de recebimento da Ordem de Compra, emitido pelo Departamento de Compras do Município de 
Formoso do Araguaia-TO, podendo ser prorrogado por igual período, desde que a justificativa seja 
aceita. 

 
4.3. Todos os materiais deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas neste termo de 

referência. 
 

4.4. A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o material se estiver em 
desacordo com as especificações e condições contratuais, bem como aquele que não esteja dentro do 
padrão de qualidade e/ou apresente irregularidades. 

 
4.5. O objeto será recebido provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, contados da data  recebimento 

pelo fiscal da ARP/Contrato e/ou servidor designado pelo Município de Formoso do Araguaia-TO. 
 
4.6. O recebimento definitivamente do objeto dar-se-á no prazo de até 03 (três) dias úteis após o 

recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações 
contratadas.  

 
4.7. A entrega do objeto deverá estar acompanhada de nota fiscal, e ser realizada perante o Fiscal da 

ARP/Contrato e/ou responsável designado pela Contratante para tal fim, o qual deverá emitir:  
a) Atesto definitivo, após a verificação do objeto, especificações, qualidade e quantidade atendidas de 

acordo com este Termo de Referência, acompanhado de manifestação acerca do cumprimento integral 
dos termos; 

b) Atesto de rejeição, para caso de verificação em hipótese de não atendimento as exigências do Termo de 
Referência, em caráter insanável acompanhado de manifestação acerca dos fatos. 

 
4.8. Uma vez entregue os materiais, iniciar-se-á a etapa de verificação se o produto está de acordo com as 

características descritas no pedido de compra, sendo posteriormente aferida a conformidade e testado o 
seu perfeito funcionamento. 
 

4.9. Constatadas irregularidades quanto ao objeto entregue a Contratante poderá: 
a) Se disser respeito à especificação, defeitos, em qualquer de suas partes ou componentes, durante os 

testes de conformidade e verificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição 
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente registrado. 

 
4.10. Na hipótese de substituição, a Fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente registrado. 

 
4.11. O objeto a ser fornecido deverá ser novo, entregue devidamente em sua totalidade, e conforme o 

caso, acondicionado em embalagem conforme praxe do fabricante, resistente, própria, original e 
lacrada, de forma a garantir que não será danificado durante as operações de transporte, carga e 
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descarga e entrega, garantindo a sua originalidade e integralidade, assinalando-se nas embalagens a 
procedência e demais características que os identifiquem e os qualifiquem, volume, data de fabricação, 
prazo de validade, modelo,  fabricante, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor, 
proporcionando integridade do produto até o seu uso.  

4.11.1. Não serão aceitos materiais cujo acondicionamento apresente sinais de violação. 
 
4.11.2. O objeto deverá acompanhar, no que couber, acessórios para o completo funcionamento e 
manual de instrução em português.  
 

4.12. O objeto entregue e recebido fica sujeito à reparação ou substituição, pela Fornecedora, desde que 
comprovada à existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua 
utilização. 
 

4.13. Todas as despesas oriundas de transporte e entrega ficará a cargo da Fornecedora. 
 
4.14. A Fornecedora deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento da entrega dos materiais, 

com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no neste Termo e 
apresentar soluções práticas e efetivas para qualquer problema que envolva o fornecimento do objeto. 

 

4.15. Do Local de Entrega do Objeto 
a) O objeto deverá ser entregue, a rigor, conforme determinação do Município de Formoso do Araguaia-

TO, no ato da ordem de compra/ordem e serviço, no endereço a seguir descrito, ou em lugar a ser 
designado a critério da Contratante: Almoxarifado Central, localizado no Fundo Municipal de Saúde, 
Rua 04 s/nº, centro do Município de Formoso do Araguaia-TO, CEP: 77.470.000. 

 
4.16. Da Garantia  

4.16.1. O prazo de garantia do objeto deverá ser, no que couber, de no mínimo 12 (doze) meses 
contra vícios e/ou defeitos de fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo, podendo 
ser solicitado a apresentação dos documentos a seguir elencados, juntamente com a entrega do objeto:  
a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou 

superior ao solicitado; 
b) Documento do fabricante permitindo a Fornecedora oferecer prazo maior que o estipulado no 

Certificado de Garantia do fabricante do Produto quando esta optar por oferecer prazo 
diferentemente do estipulado na cláusula anterior. 

 

4.16.2. No caso de materiais com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada, prevalecerá a 
garantia do fabricante, independente das informações da proposta de preços atualizada, bem como da 
exigência deste Termo referente à garantia. 

 
4.16.3. A garantia de fábrica se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste 
prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. 
Caso a Fornecedora não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por 
um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelos servidores da 
Contratante.  
 

5. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA SUA PUBLICIDADE  
5.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da 

publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 
7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
5.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins/União 

e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada na página, durante sua vigência 
eletrônica oficial do Município de Formoso do Araguaia-TO 
https://www.formosodoaraguaia.to.gov.br/Transparencia/ 

 
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FORMA DE PAGAMENTO 
6.1. A despesa decorrente da contratação, objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos específicos 

consignados no Orçamento do Fundo Munícipal de Saúde do Município de Formoso do Araguaia-TO. 

7.  
ORGÃO/UNIDADE 
SOLICITANTE 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NATUREZA FONTE FICHA 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0002.2036 33.90.39. 00.10 98 

GABINETE DO 
PREFEITO 

04.122.0002.2036 33.90.39 00.10 28 

FUNDO MUNICIPAL 12.122.0002.2014 33.90.39 00.20 474 
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DE EDUCAÇÃO 008.016.13.423.0031.2029 
008.0016.13.392.0015.2028 
008.0016.13.392.0015.2027 

 

 550 
545 
540 

 
FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

0004.0012. 10.301.0010.2047 
0004.0012. 10.305.0023.2066 
0004.0012. 10.302.0022.2065 
0004.0012. 10.305.0023.2067 
0004.0012. 10.301.0010.2054 
004.0012.10.301.0023.2068 

33.90.39 00.40 
00.40 
00.40 
00.40 
401 
401 

 

260 
352 
342 
360 
288 
363 

 

FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 

08.244.0034.2083 
08.122.0011.2071 
08.244.0032.2082 

 

33.90.39 00.10 428 
385 
416 

 
 

7.1. Pelos produtos adquiridos e efetivamente entregues, este Orgão Gerenciador pagará à Fornecedora, 
os preços constantes nesta ARP e sua proposta atualizada, em conformidade com as condições fixadas 
previamente no respectivo Edital. 

 

7.2. Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem os custos diretos e indiretos para 
a completa entrega dos produtos adquiridos. 

 
7.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão e aceite da nota fiscal respectiva, 

cuja aquisição total corresponder a valor superior, após a confirmação da entrega do objeto no 
Almoxarifado Central do Município de Formoso do Araguaia-TO, devidamente acompanhados da Nota 
Fiscal, a qual será conferida e atestada por responsável do Município de Formoso do Araguaia-TO, 
depois de verificada a regularidade fiscal da Fornecedora. 

7.4. A notal fiscal deverá estar acompanhada do respectivo Termo de Recebimento do objeto, devidamente 
assinado por responsável do Município de Formoso do Araguaia-TO. 

 
7.5. Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser 
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 

7.6. O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e vinculado à conta 
corrente. 

 

7.7. O Órgão Gerenciador reserva-se ao direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes da 
nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora do certame licitatório ou os 
materiais fornecidos não estiverem em conformidade com a especificação apresentada na proposta. 

 

7. DA FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS, DA VALIDADE E DA SUA PUBLICIDADE 
7.1. Após a assinatura da ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a contratação 

com as fornecedoras registradas será formalizada pelo Órgão interessado por intermédio de instrumento 
contratual, emissão de nota de empenho de despesas, autorização de compra ou outro instrumento 
hábil, conforme o art. 62 da lei nº 8.666/93. 

 

7.1.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da 
publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 
7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

7.1.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do 
Tocantins/União e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada na página, durante 
sua vigência eletrônica oficial do Município de Formoso do Araguaia-TO 
https://www.formosodoaraguaia.to.gov.br/Transparencia/ . 

 
7.2. A formalização do instrumento contratual se dará através da emissão da Nota de Empenho, que 

terá força de contrato, conforme disposto no caput do art. 62, c/c com o § 4º da Lei Federal nº 

8666/93.  
 

7.2.1. O(s) contrato(s) decorrente(s) do Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da 
Ata de Registro de Preços. 

 
7.2.2. O(s) contrato(s)a ser firmado(s) em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá(ão) ser 
rescindido(s) a qualquer  tempo independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, 
com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei 8.666/93. 

mailto:cpl@unirg.edu.br
https://www.formosodoaraguaia.to.gov.br/Transparencia/
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7.3. A Fornecedora deverá durante a vigência da Ata de Registro de Preço e contratos oriundos desta, 

manter as condições de habilitação apresentadas na licitação.  
 

7.3.1. As certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social 
(INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazenda Nacional (Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União) e Justiça do Trabalho(Certidão 
de Débitos Trabalhistas), se 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. 
 
7.3.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de, a contratação 
não se realizar.   

 

7.4. A Fornecedora não poderá ceder ou transferir a execução do Contrato, total ou parcialmente, a 
terceiros, sob pena de rescisão. 

 

7.5. Todos os contatos, reclamações e penalidades serão feitos ou aplicados diretamente à empresa que 
participar da Licitação. Em nenhum caso O Município de Formoso do Araguaia-TO negociará com 
entidades representadas pelas licitantes. 

 
7.6. Independente de transcrição consideram-se como parte integrante da ARP este Edital seus anexos e 

a proposta de preço apresentada pela licitante vencedora. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DA ARP 
8.1. Além das obrigações constantes na Lei nº 8.666/93 são obrigações da FORNECEDORA DA ARP: 

a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados neste Termo de 
Referência, bem como, na proposta apresentada e atualizada, conforme valor adjudicado e homologado, 
em perfeitas condições de utilização, sendo observadas as exigências e informações do servidor 
responsável, sem nenhum custo oneroso para o Órgão Gerenciador em relação ao fornecimento do 
objeto; 

b) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo 
transporte, fretes, entrega, descarregamento, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e 
comerciais, os tributos, impostos, taxas, seguros, deslocamentos de qualquer natureza, quaisquer 
outros encargos ou despesas, ainda que não especificados e que possam incidir direta ou indiretamente 
ou ser necessários à efetiva execução do objeto quanto ao seu devido fornecimento; 

c) Responder por quaisquer danos morais, materiais, patrimoniais e/ou pessoais causados ao Órgão 
Gerenciador e/ou a terceiros, provocados ou negligenciados por seus profissionais e/ou prepostos, 
culposa ou dolosamente, ainda que por omissão involuntária, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo responsável da Solicitante; 

d) Arcar com qualquer prejuízo causado ao objeto em decorrência de seu transporte; 

e) Trocar, reparar, corrigir no prazo estipulado e às suas expensas o objeto caso venha a ser recusado no 
ato de recebimento provisório e/ou definitivo; 

f) Substituir, no prazo já estipulado, o objeto que não esteja dentro do padrão de qualidade exigido, em 
bom estado de conservação, estocagem, armazenamento e embalagem, que apresentem defeitos ou não 
esteja em conformidade com as especificações deste Termo de Referência; 

g) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame; 
h) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando e 
justificando seu pedido; 

i)  Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente 
causado à Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer 
de seus empregados ou propostos; 

j) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer 
anormalidade verificada que possa influenciar no fornecimento do objeto, para que sejam adotadas as 
providências de regularização necessárias; 

k) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto; 
l) Comunicar ao Órgão Gerenciador da modificação de seu endereço ou informações de contato, sob pena 

de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP; 
m)   Comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, por escrito e tão logo 

constatado, qualquer problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, 
para adoção das providências cabíveis e necessárias; 

n) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de 
entrega do objeto, não cabendo, portanto a alegação de atraso do fornecimento devido ao não 
cumprimento da entrega por parte dele; 
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o) Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de processo de Adesão à Ata de Registro de 
Preços, a ser firmada, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, 
assumidas com o Órgão Gerenciador, observadas as condições nela estabelecidas. 
 

8.2. Além das obrigações constantes na Lei nº 8.666/93 são obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR 

DA ARP: 
a) Gerenciar todos os atos de controle, fiscalização, administração e execução da Ata de Registro de Preços; 
b) Providenciar a assinatura e a publicação da ARP;  
c) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta ARP; 
d) Emitir pedido de compra do objeto conforme necessidade de aquisição; 
e) Notificar à Fornecedora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização 

contratual dos quantitativos solicitados à medida em que for necessário; 
f) Receber provisória e definitivamente o objeto solicitado e efetivamente entregue; 

g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora sobre irregularidades observadas no cumprimento da 
ARP; 

h) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora/Beneficiária 
da ARP; 

i) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com 
os registrados na ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, realizando 
periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP; 

j) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 
adequação as novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

k) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação da Fornecedora conforme exigido 
na licitação; 

l) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 
procedimento licitatório, bem como as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata 
de registro de preços, em caso de inadimplemento ou do descumprimento das obrigações contratuais, 
em relação às contratações; 

m) Notificar a Fornecedora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos 
de sua responsabilidade; 

n) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde 
que não haja impedimento legal para o ato; 

o) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse 
em fornecer o material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a ARP; 

p) Autorizar ou não a adesão de órgãos não participantes nesta ARP e consequentemente a aquisição ou 
contratação observado o prazo de vigência da mesma. 
 
8.2.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fornecedora não puder 
cumprir os compromissos assumidos, o Órgão Gerenciador poderá: 

a) Liberar a Fornecedora do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovação 
apresentados pela mesma não puder cumprir o compromisso; e 

b) Convocar as demais Fornecedoras para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
8.3. DO(S) ÓRGÃO(S) ADERENTE(S):  
a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando 

desejarem fazer uso da ata de registro de preços;  
b) Responsabilizar-se pela realização e arcar com as despesas de publicação do Termo de Adesão da ARP; 
c) Identificar o objeto e os quantitativos que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cinquenta por 

cento dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ARP para o Órgão Gerenciador; 
d) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, após a autorização do Órgão 

Gerenciador, dentro o prazo de vigência da ARP; 
e) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pela Fornecedora 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; 

f) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento da ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
h) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de 

Preços; 
i) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; 
j) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 

formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 
k) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde 

que não haja impedimento legal para o ato. 

mailto:cpl@unirg.edu.br
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9. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1. A fiscalização e acompanhamento da execução da ARP serão efetuados por representante/servidor do 

Órgão Gerenciador, por ele devidamente designado mediante Ato Administrativo próprio, de acordo com 
as condições constantes na Ata de Registro de Preços/Contrato, observando-se no que couber ao fiscal, 
às obrigações elencadas nesta ARP, bem como as disposições do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e as 
contidas no Decreto nº 7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido Decreto. 

 
9.2. O representante da Administração deverá acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da ARP/Contrato, indicando dia, mês 
e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário 
à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis. 

 
9.3. A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade 

da Fornecedora, durante a vigência da ARP/Contrato, por danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do 
Contratante ou de seus servidores conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

 
10. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
10.1. A licitante vencedora, nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e Leis subsidiárias, 

garantidas o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União, Estados ou Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciada no Sicaf, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o Inciso XIV do art.4º desta Lei, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa compensatória de até 20% (vinte por cento) e das 
demais cominações legais se cometer uma ou mais das seguintes faltas: 

 

a) Não assinar a ARP/termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Deixar de encaminhar a proposta ajustada ao lance final, bem como os documentos de habilitação e 

demais documentos nos prazos determinados neste edital. 
e) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
f) Não mantiver a proposta; 
g) Cometer fraude fiscal; 
h) Comportar-se de modo inidôneo; 
i) Pelo atraso na execução do objeto em relação ao prazo proposto e aceito. 
 

10.1.1. Considera-se comportamento inidôneo atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 
97 da Lei n.º 8.666/93. 

 

10.1.2. As sanções descritas no item 10.1 também se aplicam às integrantes do cadastro de reserva 
que convocadas não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada 
pela Administração Pública. 

 
10.2. A Inexecução total ou parcial da ARP poderá a Administração, aplicar as sanções previstas nos 

artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93: 
 

10.2.1. Pelo atraso injustificado, multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, 
a juízo da Administração; 
 

10.2.2. Pela inexecução total ou parcial, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, 
aplicar as seguintes sanções: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação ou ao valor da parte contratual não 

cumprida a juízo da Administração; 
c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

10.3. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração, podendo ser aplicada as 
sanções civis ou penais cabíveis. 
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10.4. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível desde a data 
do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo Administrativo com 
ampla defesa. 

 
11. VARIAÇÕES DOS PREÇOS REGISTRADO 
11.1. Os preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 12 (doze) meses, salvo quando 

houver disciplinamento diverso. 
 

11.2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro, 
por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado. 

 

11.2.1. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar O Município de Formoso 
do Araguaia-TO a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do 
preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos.  

 

11.3. O Município de Formoso do Araguaia-TO terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento do 
pleito, para análise dos pedidos de revisão recebidos. 

 

11.3.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar as entregas dos pedidos pelo preço registrado e 
no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Município de Formoso do 
Araguaia-TO.  
 

11.3.2. A empresa obrigar-se-á a realizar as entregas pelo preço registrado caso o pedido de revisão 
seja julgado improcedente. 

 

11.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, O Município de Formoso do Araguaia-TO convocará a Fornecedora visando a 
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

 
11.4.1. Frustrada a negociação, a Fornecedora será liberada do compromisso assumido. 

 
11.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fornecedora, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, O Município de Formoso do 
Araguaia-TO poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento. 

 
11.6. O Gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a 

finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata. 
 
12.  DO CANCELAMENTO REGISTRO DE PREÇO  
12.1. O registro da Forncedora poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 
 
12.1.1. Pela Administração, quando: 

a) A fornecedora não cumprir as exigências contidas no presente Edital ou Ata de Registro de Preços; 
b) A fornecedora der causa à rescisão administrativa, da contratação decorrente do registro de preços, 

por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei 8.666/93, alterada pela Lei n.º 
8.883/94; 

c) A fornecedora não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se apresentar superior ao 
praticado pelo mercado; 

d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da 
Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94. 

 
12.1.2. Pela fornecedora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 
cumprir as exigências deste instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 

 

12.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo, sendo que a decisão final deverá ser 
fundamentada. 
 

12.3. A comunicação do cancelamento do registro da Fornecedora será feita por escrito, juntando-se o 
comprovante de recebimento. 

 

12.4. No caso de a fornecedora encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação 
será feita por publicação, no Diário Oficial do Estado do Tocantins, considerando-se cancelado o registro 
da mesma a partir do 5º dia útil, a contar da publicação. 

 

12.5. A solicitação da fornecedora para cancelamento do registro de preço, não a desobriga do 
fornecimento do objeto, até a decisão final do Órgão Gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo 
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máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no 
instrumento convocatório e nesta ARP, caso não aceitas as razões do pedido. 

 
13. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
13.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração 

Pública Municipal que não tenha participado do certame, mediante anuência do Órgão Gerenciador da 
Ata e aceitação da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 
7.892/2013, nas normas municipais pertinentes e demais normas em vigor e respectivas atualizações. 
 

13.2. Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 
registro de preços vigente, deverão consultar o Órgão Gerenciador da mesma para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão.  

 

13.3. Poderá a beneficiária 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 ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador.  

 

13.4. As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, 
conforme art 3º do Decreto Federal nº 9.488/2018. 

 

13.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro e cada item registrado na ata de registro de preços para o Órgão Gerenciador, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 
13.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Aderente deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.  
 

13.7. Compete ao Órgão Aderente, os atos relativos à cobrança do cumprimento pela Fornecedora 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. 

 
13.8. O Município de Formoso do Araguaia-TO, na qualidade de órgão gerenciador, só autorizará a 

adesão à ARP após a primeira contratação por órgão integrante da ata.  
 

14. DO CADASTRO DE RESERVA  
14.1. O Órgão Gerenciador registra a existência de Cadastro de Reserva para o(s) item(ns): XX, XX, 

XX, conforme Ato formalizado por empresa licitante enviado via sistema, anexado a esta ARP, devendo 

ser observadas as disposições constantes no item 5.9 do Edital. 
 
14.2. Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas no Edital, bem como nos seus 

Anexos, em especial nesta ARP, deverão ser observados pela(s) fornecedora(s) registrada(s) no Cadastro 
Reserva. 

 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. As partes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir a presente ARP em todos os seus termos, cláusulas e 

condições, por si e seus sucessores.Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços conforme legislação 
elencada no item 1 – Do Fundamento Legal, constante desta ARP, no Edital do Pregão Eletrônico SRP 

nº ____/2021 e Processo Administrativo nº 2021/______. 
 
15.2. Esta Ata de Registro de Preços-ARP é documento vinculativo, obrigacional, com característica de 

compromisso para futura, eventual e parcelada contratação entre Fornecedora e Órgão Gerenciador, 
conforme os preços registrados, descrições do objeto, condições a serem praticadas, e as disposições 
contidas no instrumento convocatório, Termo de Referência-Anexo I e Proposta Vencedora Atualizada. 

 
15.3. É vedada à subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de anulação da contratação, sem 

prejuízo da aplicação de penalidade prevista.  
 

15.4. A contratação futura não gera para O Município de Formoso do Araguaia-TO, qualquer vínculo de 
natureza trabalhista e/ou previdenciária, em relação aos empregados e prepostos da contratada, 
respondendo exclusivamente a Fornecedora por toda e qualquer ação trabalhista e/ou indenizatória por 
eles propostas, bem como pelo resultado delas. 
 

15.5. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar os fornecimentos 
que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
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sendo assegurada preferência do fornecimento à Fornecedora registrada em igualdade de condições, 
observando-se a existência de Cadastro de Reserva. 

 
15.6. Fazem parte integrante desta ARP, independente de transcriação, o Edital de Licitação, o Termo de 

referência, a Proposta de Preços Vencedora/Atualizada, bem como as condições específicas previstas na 
Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Federal nº 10.520/2002, e atualizações porteriores, e ainda o 
Cadastro de Reserva de Fornecedores - Anexo a esta ARP. 

 

16. DO FORO 
16.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente ARP, elegem as partes como foro, a Comarca 

de  de Formoso do Araguaia-TO/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

16.2. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme, 
vai assinada pelo Orgão Gerenciador e pela particular Fornecedora. 

Formoso do Araguaia-TO/TO, aos ___ dias do mês de______ de 2021. 
 
 

_________________________________________________               _________________________________________ 

HENO RODRIGUES DA SILVA 
PREFEITO 

ORGÃO GERENCIADOR 

Empresa  
Representante 

FORNECEDORA REGISTRADA 
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PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 030/2021 
Exclusivo à Participação de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e 

Microempreendedores Individuais-MEI 

 
 ANEXO III 

MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA 
 
 

O Município de Formoso do Araguaia-TO 
 

 
Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº 

_________________________ em conformidade com o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021-SRP, 

Processo Administrativo nº 2021/1545, cujo objeto é o Registro de preços para PRESTAÇÃO ED SERVIÇO 

DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS visando atender as necessidades básicas de consumo para a realização de 

manutenção das atividades vinculadas às secretarias do município de Formoso do Araguaia, conforme descrições constantes 

no Termo de Referência - Anexo I deste Edital. 

 
Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, para o fornecimento do objeto conforme 

descrito no TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO I do Edital, bem como nesta proposta atualizada, 

conforme itens elencados na tabela abaixo: 
 
 

Item DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA 

Marca/ 
Modelo/ 

Fabricante 

Quant.  Unid. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

 ** deve o proponente especificar o objeto 
de forma clara, descrevendo 
detalhadamente as características do 
produto e outros elementos que de forma 
inequívoca identifiquem e constatem as 
configurações cotadas. 

(...) (...) (...) 
R$ ... 

(Valor em 
algarismo) 

R$ ... 
(Valor em 
algarismo) 

VALOR TOTAL: R$ XXXXX,XXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) (Valor em algarismo e por extenso) 

 
 

Dados da empresa: 
Razão Social: 

CNPJ/CGC nº: Inscrição Estadual nº: 
Endereço: 

CEP: Cidade:  Estado: 
Telefone: (XX) e-mail comercial: 

 
Banco:  Agência nº: Conta nº:  

 
 

Dados do responsável para assinatura da ARP: 
Nome Completo: 
CPF nº: RG nº: 

Endereço: 
CEP: Cidade:  Estado: 

Telefone: (XX) e-mail: 
Cargo/Função que exerce na empresa: 

 
 

Valor total da Proposta: R$ xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 
 

Prazo de validade da proposta: ______ (________________) dias corridos, contados da data de sua 
apresentação na plataforma eletrônica; 
 

Local de entrega do objeto: Os materiais solicitados por ordem de compra deverão ser entregues no 
Almoxarifado central do Município de Formoso do Araguaia-TO, localizado no Centro Cultural na 
Avenida Alfredo Correia entre ruas 08 e 10 centro, ou em local designado pela contratante que serão 
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recebidos por um servidor responsável pela conferência dos mesmos no ato do recebimento, e 
informarão à Administração eventuais inconsistências, obedecendo aos cronogramas especificados 
nos requerimentos, conforme orientação do setor de Compras da Prefeitura Municipal, telefone para 
contato: (63) 3357-2606 ou (63) 3357-2893, e-mail: setorcomprasfso@gmail.com.com. Sendo 
verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e ARP, e as 
legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração. 

 

Garantia do objeto: ______ (________________)  
 
 

Forma de Pagamento: através de rede bancária, O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a 

emissão e aceite da nota fiscal respectiva, após a confirmação da entrega do objeto pelo órgão solicitado do 
Município de Formoso do Araguaia-TO, devidamente acompanhados da Nota Fiscal, a qual será conferida 
e atestada por responsável do Município de Formoso do Araguaia-TO, depois de verificada a regularidade 
fiscal da Fornecedora. 
 

Prazo para entrega: Os materiais deverão ser entregues em até 02 (dois) dias úteis a contar da data de 
recebimento da Ordem de Compra, emitido pelo Departamento de Compras do Município de Formoso do 
Araguaia-TO, podendo ser prorrogado por igual período, desde que a justificativa seja aceita. 
 
 

 
Cidade/UF, ____ de ______________ de 2021.  

 
 
 

 
____________________________________________________________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa) 

 
 
 
 
 

 
OBS.: O Modelo de Proposta de Preços é meramente exemplificativo e deverá ser apresentado no papel timbrado ou 
carimbo padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho dO Município de Formoso do Araguaia-
TO, devendo ser observadas as exigências quanto aos elementos próprios constantes do Edital.  
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PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 030/2021 
Exclusivo à Participação de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e 

Microempreendedores Individuais-MEI 

 
ANEXO IV 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

 

Ào Município de Formoso do Araguaia-TO. 
Comissão Permanente de Licitação de Formoso do Araguaia-TO. 

 

 
 

 
Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa 

.........................................................................................., estabelecida 

............................................................................, n.º ...................., bairro 

............................................, cidade....................................................................., 
estado............................................, CNPJ n.º ............................................................., é/foi 
nosso fornecedor de (descrever os produtos), cumprindo sempre e pontualmente com as 
obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos entregues, pelo que 
declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado, nada tendo que a desabone. 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021. 

PROCESSO Nº 2021/1545. 

OBJETO: Registro de preços para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 
MATERIAIS GRÁFICOS visando atender as necessidades básicas de consumo para a realização 
de manutenção das atividades vinculadas às secretarias do município de Formoso do Araguaia. 
 

 
Por ser verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2021. 

 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
Nome legível 

Cargo/CPF/Telefone 
 
 
 
 
 
 

OBS.: Este modelo serve apenas como referência, não sendo obrigatória a apresentação de atestado de 
capacidade técnica idêntico, desde que o mesmo possua todas as informações constantes deste modelo, 
devendo ser apresentada em papel timbrado da Empresa que atesta, não sendo necessária a transcrição do 
cabeçalho do Município de Formoso do Araguaia-TO 
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PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 030/2021 
Exclusivo à Participação de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e 

Microempreendedores Individuais-MEI  

 
ANEXO V 

MODELO DE CADASTRO DE RESERVA 
 
 

Ào Município de Formoso do Araguaia-TO  

Comissão Permanente de Licitação de Formoso do Araguaia-TO-TO. 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 
PROCESSO Nº 2021/1545 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto deste CADASTRO RESERVA o Registro de preços para PRESTAÇÃO ED SERVIÇO DE 
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS visando atender as necessidades básicas de consumo para a 
realização de manutenção das atividades vinculadas às secretarias do município de Formoso do Araguaia, 
conforme descrições constantes no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, condições contidas na Ata de Registro 
de Preços, cujos termos são parte integrante deste instrumento, para os itens neste Cadastro elencados. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EMPRESA REGISTRADA 
                
Dados da empresa: 
Razão Social: 

CNPJ/CGC nº: Inscrição Estadual nº: 

Endereço: 

CEP: Cidade:  Estado: 

Telefone: (XX) e-mail comercial: 

 

Banco:  Agência nº: Conta nº:  

 

Dados do responsável pelo Cadastro de Reserva: 
Nome Completo: 

CPF nº: RG nº: 

Endereço: 

CEP: Cidade:  Estado: 

Telefone: (XX) e-mail: 
Cargo/Função que exerce na empresa: 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CADASTRO RESERVA 

Item DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Marca/ 
Modelo/ 

Fabricante 

Quant.  Unid. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

 ** deve o proponente especificar o objeto de 
forma clara, descrevendo detalhadamente as 
características do produto e outros elementos 
que de forma inequívoca identifiquem e 
constatem as configurações cotadas. 

(...) (...) (...) 
R$ ... 

 
R$ ... 

 

VALOR TOTAL: R$ XXXXX,XXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) (Valor em algarismo e por extenso) 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CADASTRO RESERVA  

4.1. Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas na Ata de Registro de Preços serão  
observadas pela empresas registradas no Cadastro Reserva. 
 
4.2. As sanções descritas no item 10.1 da Ata de Registro de Preços, também se aplicam às integrantes do 
cadastro de reserva que convocadas não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com 
justificativa recusada pela Administração Pública. 
 

(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2021. 

 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
Nome legível 
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ANEXO VI - MINUTA DOS CONTRATOS 
 

CONTRATO Nº___/2021 
 
O MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Hermínio Azevedo 
Soares nº 150, centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 02.075.216/0001-41, representado pelo (a) Sr. (a) HENO RODRIGUES DA 
SILVA,  brasileiro, solteiro, portador do RG 945.637 SSP/TO e inscrito no CPF sob nº 044.059.201-17, residente e domiciliado nesta 
Cidade, e de outro lado a firma __________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ---------------------------------------, estabelecida doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) ___________, portador da Cédula de Identidade nº-
------------------------------ SSP/ e CPF (MF) nº--------------------------- ,têm entre si justo e avençado, e celebram o presente 
Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão eletrônico nº _____/2021 - e a proposta apresentada pela 
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, 
mediante as cláusulas que se seguem:  
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O presente Contrato tem como objeto Registro de preços para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS visando atender as necessidades básicas de consumo para a 
realização de manutenção das atividades vinculadas às secretarias do município de Formoso do Araguaia. 
 
 
1.2 - Os itens que compõe o presente contrato são os seguintes: 

ITEM DESCRIÇÃO Un. Quant Marca  Valor unit Valor total 

01 Folders tamanho 21x30cm, 4x4 frente e verso, 
impresso em papel colchê 150gr pacote com 
500 unidades 3 dobras 

UN 10 

   

02 Cartaz F-4, colorido papel colchê 115gr c/ 
fotolito. Pedido mínímo 50 unidades 

UN 500 
   

03 Papel timbrado, cromia com fotolito F-9, papel 
75gr 

FOLH
AS 

2500 
   

04 Convites cromia 15x20, papel colchê 300gr, 
com fotolito e verniz locolizado, pedido 
mínimo 50 unidades 

UN 1600 

   

05 Envelopes 18x24 timbrado, 01 cor UN 1500    

06 Envelopes timbrado, tamanho ofício cor 
branca 34x24 

UN 2000 
   

07 Cartazes tamanho 46x64cm, papel colchê 150 
gr, 4x0 c/ fotolito 

UN 200 
   

08 Capas de processo 46x31, papel sulfite 150gr, 
c/ corte na frente, 01 cor 

UN 6000 
   

09 Informátivo F-4 frente e verso, papel colchê 
150gr, 46x31 c/ fotolito 4 pág. 

UN 1500 
   

10 Jornal 08pág, colorido - Informátivo papel 
jornal 46x31, c/ fotolito 

UN 1500 
   

11 Cartão de natal colorido 10x15 c/ verniz papel 
couche 180g 4x0 

UN 5000 
   

12 Panfletos F-18 cromia 4/4, papel colchê 90gr com 
fotolito. Pct com 1000 unidades 

UN 20 
   

13 Cartão de visita tamanho9x5. Colorido 4x4 
com verniz localizado papel couche 300g 
conjuntos de 1.000 ( hum mil) unidades 

UN 45 

   

14 Impressão digital Colorida lona fosca 1x1,5m – 
acabamento em madeira nas pontas e cordão 
(banner) resolução 1200dpi 

Und 80 

   

15 Impressão digital em lona 380g, com 
acabamento em ilhós, podendo ser fraconado 
em pedaços com medida mínima de 1m² 
resolução 1200dpi 

M² 150 

   

16 Impressão digital em adesivo vinil PVC, com 
recorte eletrônico. Entrega mínima de 1m² de 
área impressa por arte. Resolução mínima 

M² 175 
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1200dpi 
17 Crachá de identificação em PVC com 

prendedor tipo jacaré e cordão liso. 
UN 1500 

   

18 Placa de identificação confeccionada em 
acrílico 2mm com impressão digital medidas 
25x10cm (artes diferentes, resolução 1200 
dpi) 

UN 150 

   

19 Placa confeccionada em acrílico 2mm com 
impressão digital medidas 30x40cm (artes 
diferentes, resolução 1200 dpi) 

UN 200 

   

20 Quadro com moldura confeccionado em 
madeira, frente em acrílico 1mm com 
impressão digital medidas 30x50 com foto 
impressa conforme arte disponibilizada, fundo 
papel cartão 200grs ou similar 

UN 100 

   

21 Marcador de páginas 18x5 cm 4x0 triplex, 
fotolito, pacote com 100 unidades 

UN 10 
   

22 Coordenadoria de Vigilancia Sanitária / 
Epidemiológica 01 cor 100x1 f9 sulfite 56grs 01ª 
via branca 2ª via verde, 3ª via jornal 

BL 
100 
fls 

500 
   

       

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
 2.1 Os preços dos itens a serem fornecidos são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o 
valor total do contrato é de R$ _______(______).  
2.2 - Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão n.° ____/2021 são meramente estimativos, 
não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.  
2.3 – Os valores que compõe o presente contrato se encontram em consonância com os preços praticados no mercado, conforme 
prévia pesquisa realizada pelo Setor de Compras da CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 
3.1 - A CONTRATADA ficará obrigada a entregar os equipamentos de acordo com a solicitação na Ordem de empenho, após o 
recebimento do pedido de serviço/aquisição emitido pela CONTRATANTE. 
3.2 – Em caso de recusa do fornecimento pela CONTRATANTE, em razão do mesmo não atender as especificação da proposta 
apresentada pela CONTRATADA, deverá a empresa substituir o equipamento em até 24 horas a contar da notificação da 
FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 
 4.1 - A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº ____/2021 e da Ata de Registro de Preço nº 
____/2021, realizados com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e no Decreto 7892/13.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  
5.1 - A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, 
na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA  
6.1 - A vigência deste contrato é de 12 (doze) meses a contar a partir de sua, podendo ser prorrogado pela legislação pertinente.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE  
7.1 - Caberá ao CONTRATANTE:  

7.1.1 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da CONTRATADA; 
 7.1.2 - rejeitar qualquer equipamento entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes 

do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico n.º _____/2021;  
7.1.3 - impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste contrato;  
7.1.4 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar a execução, por intermédio da de servidor especialmente 

designado para este fim. 
  

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA  
8.1 - Caberá à CONTRATADA: 

mailto:cpl@unirg.edu.br
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 8.1.1 - responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do fornecimento, 
como os encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação em vigor, comprometendo-se a saldá-
los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;  

8.1.2 - responder pelos encargos fiscais relativos ao presente contrato, bem como as demandas penais e civis que 
decorrerem da execução desta avença.  

8.1.3 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no órgão, porém 
sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 8.1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a administração ou a terceiros, durante a 
execução alvo deste contrato;  

8.1.5 - reexecutar, às suas expensas, no total ou em parte, os fornecimentos executados referentes ao objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;  

8.1.6 - comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 
necessários; 

8.1.7 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato, bem como apresenta-la a CONTRATANTE para 
averiguar a sua regularidade, sempre que instada a fazê-lo. 
8.2 - A inadimplência da CONTRATADA, com relação aos itens relacionais acima, especialmente no que se refere aos encargos 
trabalhistas, fiscais e previdenciários, não transfere a responsabilidade por seu pagamento o CONTRATANTE, tampouco onerará o 
objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com o CONTRATANTE.  

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
9.1 - Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:  
          9.1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do CONTRATANTE para 
executar, direta ou indiretamente, o objeto deste contrato;  

9.1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE;  

9.1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução objeto deste contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
10.1 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor do CONTRATANTE, designado para esse fim.  
10.2 - O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  
10.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a autoridade 
competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.  
10.4 - A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito pela 
Administração do CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO  
11.1 - A atestação da adequada execução do fornecimento caberá à servidor do CONTRATANTE designado para este fim.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
12.1 - A despesa com a execução do presente contrato está a cargo da dotação orçamentária:  
9.0 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

ORGÃO/UNIDADE 
SOLICITANTE 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NATUREZA FONTE FICHA 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0002.2036 33.90.39. 00.10 98 

GABINETE DO 
PREFEITO 

04.122.0002.2036 33.90.39 00.10 28 

 
 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO  

13.1 - Executados e aceitos a execução, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da (o) 

CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, mediante transferência bancária creditada em conta corrente ou cheque 

nominal ao fornecedor, até o 30º (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.  

13.2 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, a execução estiver em desacordo 

com a especificação apresentada e aceita no processo licitatório em referência.  
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13.3 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e 

previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade ao 

CONTRATANTE.  

13.4 - O prazo de pagamento da execução do fornecimento será contado a partir da data final do período de adimplemento de 

cada parcela. 

13.4.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 

tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

 
EM = I x N x VP onde: 
 EM = Encargos moratórios; 
 N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;  
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = TX ==> I = (6/100) ==> I = 0,00016438 365 365  
TX - Percentual da taxa anual = 6% 13.4.2 
 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.  
 
13.4.3 - O pagamento mensal da execução somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura atestada por 
servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93, e verificação da regularidade da licitante vencedora junto à 
Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
14.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da 
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO  
15.1 - No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado ou 
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.  
15.1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários; e  
15.1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões resultantes 
de acordo entre as partes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 16.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:  
16.1.1 - advertência; 
16.1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
16.1.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, 
pelo prazo de até 2 (dois) anos;  
16.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 
a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
anterior.  
16.2 - O CONTRATANTE se reserva ao direito de compensar o valor da multa no momento do pagamento da contraprestação a 
CONTRATADA.  
16.3 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de 
Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.  
16.4 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão 
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa.  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO  
17.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 
8.666/93.  

17.1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.  

mailto:cpl@unirg.edu.br


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Formoso do Araguaia-TO 

Avenida Hermínio Azevedo Soares nº 150, Centro, CEP: 77.470.000       
Telefone: (063) 3357-2893 

licitacaoformoso@outlook.com 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

(63)-3357-2893 

 
   

17.2 - A rescisão deste contrato poderá ser:  
17.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I 

a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
corridos; 17.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; ou  

17.2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  
17.3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente.  
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA  
18.1 - Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.º ____/2021, a Ata de Registro de Preço nº ___/2021 e aos 
termos das propostas da CONTRATADA.  
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
19.1 - A publicação do presente contrato, de responsabilidade do CONTRATANTE, deverá ser feita, na Imprensa Oficial, até o 
quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, conforme prevê o artigo 61, parágrafo único da Lei 8666/93.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO  
20.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no Foro da cidade de Formoso do Araguaia-TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.  
20.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e 
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

Formoso do Araguaia/TO, ___ de ____ de 2021. 
 

     _______________________________________  _________________________ 
Município de Formoso do Araguaia-TO 

HENO RODRIGUES DA SILVA 
CONTRATANTE 

 

 
         CONTRATADA 

 

 
Testemunhas: 
 
1_____________________________________________________CPF_________________ 
 
2_____________________________________________________CPF_________________ 
 
 

 
CONTRATO Nº___/2021 
 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSO DO ARAGUAIA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida 
Hermínio Azevedo Soares, nº 150, centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.429.603/0001-20, representado pelo (a) Sr.(a) Divina 
Pereira Barros e, de outro lado a firma __________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ---------------------------------------, estabelecida 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) _ --------------------, portador da Cédula de 
Identidade nº------------------------------- SSP/ e CPF (MF) nº-------------------------, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente 
Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão eletrônico nº _____/2021 e a proposta apresentada pela 
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, 
mediante as cláusulas que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O presente Contrato tem como objeto Registro de preços para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS visando atender as necessidades básicas de consumo para a 
realização de manutenção das atividades vinculadas às secretarias do município de Formoso do Araguaia. 
 
1.2 - Os itens que compõe o presente contrato são os seguintes: 

ITEM DESCRIÇÃO Un. Quant Marca  Valor unit Valor total 

1 
Folders tamanho 21x30cm, 4x4 frente e verso, 
impresso em papel colchê 150gr pacote com 
500 unidades 3 dobras 

UM 24 

   

2 
Cartaz F-4, colorido papel colchê 115gr c/ 
fotolito. Pedido mínímo 50 unidades 

UM 600 
   

3 
Papel timbrado, cromia com fotolito F-9, papel 
75gr 

FOLH
AS 

1000 
   

5 Envelopes 18x24 timbrado, 01 cor UM 5000    
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6 
Envelopes timbrado, tamanho ofício cor 
branca 34x24 

UM 5000 
   

7 
Cartazes tamanho 46x64cm, papel colchê 150 
gr, 4x0 c/ fotolito 

UM 750 
   

9 
Informátivo F-4 frente e verso, papel colchê 
150gr, 46x31 c/ fotolito 4 pág. 

UM 5000 
   

14 
Impressão digital Colorida lona fosca 1x1,5m – 
acabamento em madeira nas pontas e cordão 
(banner) resolução 1200dpi 

Und 162 

   

15 

Impressão digital em lona 380g, com 
acabamento em ilhós, podendo ser fraconado 
em pedaços com medida mínima de 1m² 
resolução 1200dpi 

M² 234 

   

16 

Impressão digital em adesivo vinil PVC, com 
recorte eletrônico. Entrega mínima de 1m² de 
área impressa por arte. Resolução mínima 
1200dpi 

M² 150 

   

18 

Placa de identificação confeccionada em 
acrílico 2mm com impressão digital medidas 
25x10cm (artes diferentes, resolução 1200 
dpi) 

UM 150 

   

20 
Placa confeccionada em acrílico 2mm com 
impressão digital medidas 20x30cm (artes 
diferentes, resolução 1200 dpi) 

  80 

   

25 
Assistência Médico Sanitária – Frente e Verso BL 

50 
FLS 

400 
   

26 
Atestado médico - 01 cor 100x1 f18 - papel 
sulfite 56gr 

BL 
100fl

s 
204 

   

27 
Encaminhamento - 01 cor 100x1, F-18, papel 
sulfite 56gr 

BL 
100fl

s 
250 

   

28 
Ficha de Encaminhamento Referencia, Contra 
Referencia - 01 cor 100x1, F-18, papel sulfite 
56gr 

BL 
100fl

s 
250 

   

29 
E-SUS – Atenção Básica - Cadastro Individual – 
Frente e Verso - 01 cor 100x1, F- 32, papel 
sulfite 56gr 

BL 
100fl

s 
20 

   

30 
E-SUS – Atenção Básica – Ficha de Atividade 
Coletiva – Frente e Verso - 01 cor 100x1, F32, 
papel sulfite 56gr 

BL 
100fl

s 
10 

   

31 
E-SUS – Atenção Básica – Cadastro Domiciliar e 
Territorial – Frente e Verso - 01 cor 100x1, F32, 
papel sulfite 56gr 

BL 
100fl

s 
15 

   

32 
Ficha de Visita Domiciliar e Territorial – Frente e 
Verso - 01 cor F32, papel sulfite 150gr 

BL 
100fl

s 
25 

   

33 
Ficha de Procedimentos – Frente e Verso - 01 cor 
F32, papel sulfite 150gr 

BL 
100fl

s 
20 

   

34 
Solicitação de Materiais e Serviços – 01 cor F32, 
papel sulfite 150gr 

BL 
100fl

s 
65 

   

35 
Ficha de atendimento Individual - Frente e Verso, 
01 cor 100x1, F32 - papel sulfite 150gr 

BL 
100fl

s 
20 

   

36 
Relatório Mensal Visitas Domiciliar do Agente 
Comunitário de Saúde - (Esf), 01 cor 100x1 F9 - 
papel sulfite 56gr  

BL 
100fl

s 
30 
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37 
Laudo p/Solicitação/Autorização de 
Procedimento ambulatorial 01 cor 100x1 F9 - 
papel sulfite 56gr 

BL 
100fl

s 
80 

   

38 
Ficha D – Sistema de Informação de Atenção 
Básica, 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr 

BL 
100fl

s 
10 

   

39 
Ficha de Visita Domiciliar - 01 cor 100x1, F-18, 
papel sulfite 56gr 

BL 
100fl

s 
50 

   

40 
Ficha Perinatal - Ambulatório 01 cor, 100x1 F9 
frente e verso, papel sulfite 56gr 

BL 
100fl

s 
15 

   

41 
Receituário Controle Especial, 01 cor 50x2 com 
carbono F-18, papel sulfite 56 gr 

BL 
59 

FLS 
370 

   

42 
Receituário, 01 cor 50x2 com carbono F-18, 
papel sulfite 56 gr 

BL 
50 

FLS 
1840 

   

43 
Cartão de Vacinação do Adulto – Frente e verso - 
01 F32 - papel sulfite 150gr 

UN 5000 
   

44 
Caderneta de Saúde da Criança (Menina) – Cor 
rosa, papel sulfite 180gr/m², formato 10X23 

UN 2500 
   

45 
Caderneta de Saúde da Criança (Menino) – Cor 
azul, papel sulfite 180gr/m², formato 10X23  

UN 2500 
   

46 

Sistema de Informação Ambulatorial – SIA/SUS 
– Boletim de Produção Ambulatorial/BPA 
(Consolidado) - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 
56gr 

BL 
100fl

s 
65 

   

47 
BPA I – Boletim de Produção Ambulatorial – 
Dados Individualizados - 01 cor 100x1 F9 - papel 
sulfite 56gr 

BL 
100fl

s 
150 

   

48 
RAAS – Registro das Ações Ambulatoriais de 
Saúde – Formulário de Registro da Atenção 
Domiciliar - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr 

BL 
100F
LS 

70 
   

49 

Termo de Responsabilidade/Esclarecimento para 
Mulheres com mais de 55 Anos de Idade ou Para 
Homens de Qualquer Idade – 03 vias Carbonada - 
01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr        (Saúde 
da Mulher) 

BL 
100fl

s 
10 

   

50 

Termo de Responsabilidade/Esclarecimento para 
Pacientes do Sexo Feminino, Menores de 55 
Anos de Idade– 03 vias Carbonada - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr     (Saúde da 
Mulher) 

BL 
100fl

s 
10 

   

51 
Pedido – Pesquisa para Tuberculose – Dados de 
Solicitação do Exame - 01 cor 100x1 F9 - papel 
sulfite 56gr  (Saúde da Mulher) 

BL 
100fl

s 
30 

   

52 

Requisição de Mamografia – Programa Nacional 
de Controle do Câncer de Mama – Frente e Verso 
- 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr (Saúde da 
Mulher) 

BL 
100fl

s 
15 

   

53 

Requisição de Exame Cito patológico – Programa 
Nacional de Controle do Câncer do Colo do 
Útero – Frente e Verso - 01 cor 100x1 F9 - papel 
sulfite 56gr 

BL 
100fl
s 

20 

   

54 
Planilha de Faixa Etária e Sexo para Registro de 
Hipertensos Cadastrados - 01 cor 100x1 F9 - 
papel sulfite 56gr  

BL 
100fl
s 

25 
   

55 
Relatório Trimestral – Hipertensão e Diabetes - 
01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr  

BL 
100fl
s 

15 
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56 
Anexo do Movimento Mensal de 
Tuberculostáticos e PPD - 01 cor 100x1 F9 - 
papel sulfite 56gr  

BL 
100 
fls 

30 
   

57 
 Movimento Mensal de Estoque de 
Medicamentos de Toxoplasmose - 01 cor 100x1 
F9 - papel sulfite 56gr  

BL 
100 
fls 

30 
   

58 
Anexo Movimento Mensal de Estoque de 
Medicamentos de Toxoplasmose - 01 cor 100x1 
F9 - papel sulfite 56gr  

BL 
100 
fls 

30 
   

59 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
para Exames/Procedimentos – 03 vias Carbonada 
- 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr  

BL 
100fl

s 
50 

   

60 
Planilha de Teste Rápido Grupo de Risco - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr -  

BL 
100 
fls 

20 
   

61 
Planilha de Teste Rápido Gestante - 01 cor 100x1 
F9 - papel sulfite 56gr, carbonadas 2 vias.  

BL 
100 
fls 

20 
   

62 
Resultados de Exames - 01 cor 100x1 F9 - papel 
sulfite 56gr.   

BL 
100fl

s 
50 

   

63 
Programa Estadual de Controle da Hanseníase - 
01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr. -  

BL 
100 
fls 

10 
   

64 
Encaminhamento para Administração da Vacina 
BCG - 01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr. -  

BL 
100 
fls 

10 
   

65 
Situação do Paciente na Suspeita de Recidiva - 01 
cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr. -  

BL 
100fl

s 
10 

   

66 
Ficha de Investigação de Suspeita de Recidiva - 
01 cor 100x1 F9 - papel sulfite 56gr.  

BL 
100fl

s 
10 

   

67 
Guia da Referência e Contrarreferência em 
Dermatologia Sanitária - 01 cor 100x1 F9 - papel 
sulfite 56gr.  

BL 
100fl

s 
20 

   

68 
Lista de Contatos Domiciliares, de Vizinhança e 
Sociais por Caso Índice de Hanseníase - 01 cor 
100x1 F9 - papel sulfite 56gr. -  

BL 
100 
fls 

10 
   

69 
Protocolo Complementar de Investigação 
Diagnóstica de Casos de Hanseníase em Menores 
de 15 anos - PCID< 15 

BL 
100fl

s 
10 

   

70 
Caderneta da Gestante – Cor azul, papel sulfite 
180gr/m², formato 10x23 –  

UN 2500 
   

71 
Odontograma - Frente Verso 01 cor 100x1 f 32 
papel sulfite 150g 

BL 
100 
FLS 

100 
   

72 
Ficha de atendimento odontológico individual, 
frente e verso 01 cor 100 x1 f 32 sulfite  150grs 

BL 
100 
fls 

40 
   

73 
Boletim de Reconhecimento Geográfico - RG 01, 
resumo de imóvel, 01 cor 100x1 papel sulfite 56g 

BL 
100 
fls 

20 
   

74 
programa nacional de controle da dengue, PNCD 
- Resumo semanal do Serviço Antivetorial - 01 
cor 100x1 sultite 56 

BL 
100 
fls 

90 
   

75 
cartilha do meio ambiente tamanho 16x15 12 
pag. Coloridas papel couche 90 

BL 
100 
fls 

2000 
   

76 
Impresso I  - planilha de casos de diarreia 0 01 
cor 100 x 1 f9 - papel sulfite 56 endemias 

BL 
100 

10 
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fls 

77 

Impresso II - Distribuição de casos de diarreia, 
por faixa etária, plano de tratamento e 
procedencia 01 cor 100x1 f9 papel sulfite 56 - 
endemias 

BL 
100 
fls 

10 

   

78 
Monitoramento de Casos positivos COVID-19 
frente e verso 01 cor 100x1 f9 papel sulfite 56 

BL 
100 
fls 

10 
   

79 
fistalização dos casos positivos COVID 19, em 
iolamento domiciliar 

BL 
100 
fls 

10 
   

80 
Coordenadoria de Vigilancia Sanitária / 
Epidemiológica 01 cor 100x1 f9 sulfite 56grs 01ª 
via branca 2ª via verde, 3ª via jornal 

BL 
100 
fls 

250 
   

81 
Mapa de Movimento Mensal de Insumos de 
prevenção AIDS em unidades, 01 cor, 100x1 f9 
papel sulfite 56 

BL 
100 
fls 

15 
   

82 
Movimento mensal de estoque de medicamentos 
hansenostéticos e/ou anterreacionais 01 cor 
100x1 f9 papel sulfite 56 

BL 
100 
fls 

15 
   

83 
Anexo do Movimento mensal de estoque de 
medicamentos hansenostéticos e/ou 
anterreacionais 01 cor 100x1 f9 papel sulfite 56 

BL 
100 
fls 

15 
   

84 
Ficha de Avaliação Neurológica Simplificada em 
Hanseniase - Frente e Verso -01 cor 100x1 f9 
sultite 56 

BL 
100 
fls 

20 
   

85 
Ficha Clínica de Hanseniase - 01 Cor 100x1 
Papel sulfite 56g 

BL 
100 
fls 

10 
   

86 
Programa Estadual de Profilaxia da raiva, 
informe mensal 01 cor 100x1 papel sulfite 56g 

BL 
100 
fls 

5 
   

87 
Pedido de Baciloscopia - Pesquisa BAAR de 
Tuberculose - Datos de Solicitação 01 cor 100x1, 
- papel sulfite 56g 

BL 
100 
fls 

5 
   

88 
pesquisa de sintosomatico respiratório - frente e 
verso 01 cor 100x1 papel sulfite 56 

BL 
100 
fls 

10 
   

89 
planilha de controle de vacina atendimento 
antirrabico mensal 01 cor 100x1 f9 papel sulfite 
56 

BL 
100 
fls 

5 
   

90 boletim Chagas 05 cor 100x1 f9 - papel sulfite 56 
BL 
100 
fls 

20 
   

91 
Boletim chagas 06 - 01 cor 100x1 f9 papel sulfite 
56 

BL 
100 
fls 

5 
   

92 
Monitoramento Mensal de estoque de 
Medimcamento para Leishmaniose -- Dados de 
Solicitação 01 cor f9 sulfite 56 

BL 
100 
fls 

5 
   

93 
Informe Mensal de Acidentes por animais 
peçonhentos 01 cor 100x1 f9 papel sulfite 56 

BL 
100 
fls 

5 
   

94 
Crachá de identificação em PVC, cordão 
personalizado, cor preto nome branco, frase 
do cordão VISA 

BL 
100 
fls 

100 

   

95 
Censo Diário - 01 cor 100 x 1 f9 papel sulfite 150 
grs 

BL 
100 
fls 

20 
   

96 
Mapa de Consolidação de atendimento Raio X 01 
cor 10x1 f9 - papel sulfite 150 

BL 
100 

30 
   



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Formoso do Araguaia-TO 

Avenida Hermínio Azevedo Soares, nº 150, centro, CEP: 77.470.000, Formoso do 

Araguaia/TO      Telefone: (063) 3357-2893 

licitacaoformoso@outlook.com 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

(63)-3357-2893 
 

  

fls 

97 evolução multiprofissional - 01 cor 100x1 f9 
BL 
100 
fls 

500 
   

98 
ficha de acolhimento e secretaria classificação de 
risco da sáude - frente e verso 01 cor 100x1 f9 
papel sulfite 150g 

BL 
100 
fls 

100 
   

99 
prescrição médica com carbono 01 cor 2 vias, f9, 
papel sulfite 150 

BL 
100 
fls 

20 
   

100 
Identificação de pacientes Raio X 01 cor 100x1 
F9 , papel sulfite 150g 

BL 
100 
fls 

100 
   

101 
BPA-C Coletim de produção ambulatorial - 
Dados Consolidados - 01 cor 100x1 f9 sulfite 
150g 

BL 
100 
fls 

100 
   

102 
Vínculo com a Previdência 01 cor F9 - Papel 
Sulfite 150g 

BL 
100 
fls 

50 
   

103 

Plada de identificação de leito hospitalar, 
confeccionada em acrílico com suporte para uma 
folha formato a4 210x297, em material de 
espessura mínima de 1mm, com identificação do 
hospital municipal e prefeitura). 

und 40 

   

104 

Pulseira de identificação de paciente, cores 
solidas, material esterelizavel, para identificação 
do protocolo mancherter, mateial impermeavel, 
atixico e inodoro, cores variadas (azul, verde, 
amarelo, laranja e vermelho) com nome do 
hospital Municipal e Logo da Prefeitura 

und 8000 

   

       

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
 2.1 Os preços dos itens a serem fornecidos são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o 
valor total do contrato é de R$ _______(______).  
2.2 - Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão n.° ____/2021 são meramente estimativos, 
não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.  
2.3 – Os valores que compõe o presente contrato se encontram em consonância com os preços praticados no mercado, conforme 
prévia pesquisa realizada pelo Setor de Compras da CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 
3.1 - A CONTRATADA ficará obrigada a entregar os equipamentos de acordo com a solicitação na Ordem de empenho, após o 
recebimento do pedido de serviço/aquisição emitido pela CONTRATANTE. 
3.2 – Em caso de recusa do fornecimento pela CONTRATANTE, em razão do mesmo não atender as especificação da proposta 
apresentada pela CONTRATADA, deverá a empresa substituir o equipamento em até 24 horas a contar da notificação da 
FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 
 4.1 - A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº ____/2021 e da Ata de Registro de Preço nº 
____/2021, realizados com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e no Decreto 7892/13.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  
5.1 - A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, 
na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA  
6.1 - A vigência deste contrato é de 12 (doze) meses a contar a partir de sua, podendo ser prorrogado pela legislação pertinente.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE  
7.1 - Caberá ao CONTRATANTE:  

7.1.1 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da CONTRATADA; 
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 7.1.2 - rejeitar qualquer equipamento entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes 
do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico n.º _____/2021;  

7.1.3 - impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste contrato;  
7.1.4 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar a execução, por intermédio da de servidor especialmente 

designado para este fim. 
  

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA  
8.1 - Caberá à CONTRATADA: 
 8.1.1 - responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do fornecimento, 

como os encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação em vigor, comprometendo-se a saldá-
los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;  

8.1.2 - responder pelos encargos fiscais relativos ao presente contrato, bem como as demandas penais e civis que 
decorrerem da execução desta avença.  

8.1.3 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no órgão, porém 
sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 8.1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a administração ou a terceiros, durante a 
execução alvo deste contrato;  

8.1.5 - reexecutar, às suas expensas, no total ou em parte, os fornecimentos executados referentes ao objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;  

8.1.6 - comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 
necessários; 

8.1.7 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato, bem como apresenta-la a CONTRATANTE para 
averiguar a sua regularidade, sempre que instada a fazê-lo. 
8.2 - A inadimplência da CONTRATADA, com relação aos itens relacionais acima, especialmente no que se refere aos encargos 
trabalhistas, fiscais e previdenciários, não transfere a responsabilidade por seu pagamento o CONTRATANTE, tampouco onerará o 
objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com o CONTRATANTE.  

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
9.1 - Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:  
          9.1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do CONTRATANTE para 
executar, direta ou indiretamente, o objeto deste contrato;  

9.1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE;  

9.1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução objeto deste contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
10.1 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor do CONTRATANTE, designado para esse fim.  
10.2 - O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  
10.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a autoridade 
competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.  
10.4 - A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito pela 
Administração do CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO  
11.1 - A atestação da adequada execução do fornecimento caberá à servidor do CONTRATANTE designado para este fim.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
12.1 - A despesa com a execução do presente contrato está a cargo da dotação orçamentária:  
9.0 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
ORGÃO/UNIDADE 
SOLICITANTE 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NATUREZA FONTE FICHA 

FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

0004.0012. 10.301.0010.2047 
0004.0012. 10.305.0023.2066 
0004.0012. 10.302.0022.2065 
0004.0012. 10.305.0023.2067 
0004.0012. 10.301.0010.2054 
004.0012.10.301.0023.2068 

33.90.39 00.40 
00.40 
00.40 
00.40 
401 
401 

 

260 
352 
342 
360 
288 
363 
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 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO  

13.1 - Executados e aceitos a execução, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da (o) 

CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, mediante transferência bancária creditada em conta corrente ou cheque 

nominal ao fornecedor, até o 30º (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.  

13.2 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, a execução estiver em desacordo 

com a especificação apresentada e aceita no processo licitatório em referência.  

13.3 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e 

previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade ao 

CONTRATANTE.  

13.4 - O prazo de pagamento da execução do fornecimento será contado a partir da data final do período de adimplemento de 

cada parcela. 

13.4.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 

tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

 
EM = I x N x VP onde: 
 EM = Encargos moratórios; 
 N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;  
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = TX ==> I = (6/100) ==> I = 0,00016438 365 365  
TX - Percentual da taxa anual = 6% 13.4.2 
 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.  
 
13.4.3 - O pagamento mensal da execução somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura atestada por 
servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93, e verificação da regularidade da licitante vencedora junto à 
Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
14.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da 
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO  
15.1 - No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado ou 
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.  
15.1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários; e  
15.1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões resultantes 
de acordo entre as partes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 16.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:  
16.1.1 - advertência; 
16.1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
16.1.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, 
pelo prazo de até 2 (dois) anos;  
16.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 
a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
anterior.  
16.2 - O CONTRATANTE se reserva ao direito de compensar o valor da multa no momento do pagamento da contraprestação a 
CONTRATADA.  
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16.3 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de 
Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.  
16.4 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão 
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa.  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO  
17.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 
8.666/93.  

17.1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.  

17.2 - A rescisão deste contrato poderá ser:  
17.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I 

a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
corridos; 17.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; ou  

17.2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  
17.3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente.  
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA  
18.1 - Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.º ____/2021, a Ata de Registro de Preço nº ___/2021 e aos 
termos das propostas da CONTRATADA.  
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
19.1 - A publicação do presente contrato, de responsabilidade do CONTRATANTE, deverá ser feita, na Imprensa Oficial, até o 
quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, conforme prevê o artigo 61, parágrafo único da Lei 8666/93.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO  
20.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no Foro da cidade de Formoso do Araguaia-TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.  
20.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e 
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

Formoso do Araguaia/TO, ___ de ____ de 2021. 
 
 
 
 
 
 

     _______________________________________                    _________________________ 
Fundo Municipal de Saúde de Formoso do Araguaia-TO 

DIVINA PEREIRA BARROS 
CONTRATANTE 

 

 
         CONTRATADA 

 

 
Testemunhas: 
 
1_____________________________________________________CPF_________________ 
 
2_____________________________________________________CPF_________________ 
 
 
 
 
 

 
CONTRATO Nº___/2021 
 
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na 
Avenida Herminio Azevedo Soares, nº 150, centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 13.306.614/0001-48 -, representado pelo (a) 
Sr.(a) Genilza Rios Silva Nunes, e de outro lado a firma __________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ---------------------------------------, 
estabelecida doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) _ ---------------------_, 
portador da Cédula de Identidade nº------------------------------- SSP/ e CPF (MF) nº--------------------------- ,têm entre si justo e 
avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão eletrônico nº ___/2021- e a 
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proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 
10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O presente Contrato tem como objeto Registro de preços para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS visando atender as necessidades básicas de consumo para a 
realização de manutenção das atividades vinculadas às secretarias do município de Formoso do Araguaia. 
 
1.2 - Os itens que compõe o presente contrato são os seguintes: 

ITEM DESCRIÇÃO Un. Quant Marca  Valor unit Valor total 

01 Folders tamanho 21x30cm, 4x4 frente e verso, 
impresso em papel colchê 150gr pacote com 
500 unidades 3 dobras 

UN 10 

   

02 Cartaz F-4, colorido papel colchê 115gr c/ 
fotolito. Pedido mínímo 50 unidades 

UN 600 
   

03 Papel timbrado, cromia com fotolito F-9, papel 
75gr 

FOLH
AS 

1000 
   

04 Convites cromia 15x20, papel colchê 300gr, 
com fotolito e verniz locolizado, pedido 
mínimo 50 unidades 

UN 1000 

   

05 Envelopes 18x24 timbrado, 01 cor UN 1000    

06 Envelopes timbrado, tamanho ofício cor 
branca 34x24 

UN 1000 
   

07 Cartazes tamanho 46x64cm, papel colchê 150 
gr, 4x0 c/ fotolito 

UN 300 
   

08 Panfletos F-18 cromia 4/4, papel colchê 90gr com 
fotolito. Pct com 1000 unidades 

UN 10 
   

09 Impressão digital Colorida lona fosca 1x1,5m – 
acabamento em madeira nas pontas e cordão 
(banner) resolução 1200dpi 

Und 70 

   

10 Impressão digital em lona 380g, com 
acabamento em ilhós, podendo ser fraconado 
em pedaços com medida mínima de 1m² 
resolução 1200dpi 

M² 150 

   

11 Impressão digital em adesivo vinil PVC, com 
recorte eletrônico. Entrega mínima de 1m² de 
área impressa por arte. Resolução mínima 
1200dpi 

M² 150 

   

12 Crachá de identificação em PVC com 
prendedor tipo jacaré e cordão liso. 

UN 150 
   

13 Marcador de páginas 18x5 cm 4x0 triplex, 
fotolito, pacote com 100 unidades 

pct 15 
   

14 Pasta em papel couche, com bolsa interna 
300grs, 4x0 310x440, pedido mínimo 100 
peças 

UND 1000 

   

15 Crachá em papel couche 300 tamanho 10x15 
com cordão, impressão 4x0 e furos 

UND 2000 
   

16 Coordenadoria de Vigilancia Sanitária / 
Epidemiológica 01 cor 100x1 f9 sulfite 56grs 01ª 
via branca 2ª via verde, 3ª via jornal 

BL 
100 
fls 

500 
   

       

       

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
 2.1 Os preços dos itens a serem fornecidos são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o 
valor total do contrato é de R$ _______(______).  
2.2 - Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão n.° ____/2021 são meramente estimativos, 
não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.  
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2.3 – Os valores que compõe o presente contrato se encontram em consonância com os preços praticados no mercado, conforme 
prévia pesquisa realizada pelo Setor de Compras da CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 
3.1 - A CONTRATADA ficará obrigada a entregar os equipamentos de acordo com a solicitação na Ordem de empenho, após o 
recebimento do pedido de serviço/aquisição emitido pela CONTRATANTE. 
3.2 – Em caso de recusa do fornecimento pela CONTRATANTE, em razão do mesmo não atender as especificação da proposta 
apresentada pela CONTRATADA, deverá a empresa substituir o equipamento em até 24 horas a contar da notificação da 
FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 
 4.1 - A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº ____/2021 e da Ata de Registro de Preço nº 
____/2021, realizados com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e no Decreto 7892/13.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  
5.1 - A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, 
na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA  
6.1 - A vigência deste contrato é de 12 (doze) meses a contar a partir de sua, podendo ser prorrogado pela legislação pertinente.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE  
7.1 - Caberá ao CONTRATANTE:  

7.1.1 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da CONTRATADA; 
 7.1.2 - rejeitar qualquer equipamento entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes 

do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico n.º _____/2021;  
7.1.3 - impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste contrato;  
7.1.4 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar a execução, por intermédio da de servidor especialmente 

designado para este fim. 
  

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA  
8.1 - Caberá à CONTRATADA: 
 8.1.1 - responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do fornecimento, 

como os encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação em vigor, comprometendo-se a saldá-
los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;  

8.1.2 - responder pelos encargos fiscais relativos ao presente contrato, bem como as demandas penais e civis que 
decorrerem da execução desta avença.  

8.1.3 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no órgão, porém 
sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 8.1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a administração ou a terceiros, durante a 
execução alvo deste contrato;  

8.1.5 - reexecutar, às suas expensas, no total ou em parte, os fornecimentos executados referentes ao objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;  

8.1.6 - comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 
necessários; 

8.1.7 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato, bem como apresenta-la a CONTRATANTE para 
averiguar a sua regularidade, sempre que instada a fazê-lo. 
8.2 - A inadimplência da CONTRATADA, com relação aos itens relacionais acima, especialmente no que se refere aos encargos 
trabalhistas, fiscais e previdenciários, não transfere a responsabilidade por seu pagamento o CONTRATANTE, tampouco onerará o 
objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com o CONTRATANTE.  

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
9.1 - Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:  
          9.1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do CONTRATANTE para 
executar, direta ou indiretamente, o objeto deste contrato;  

9.1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE;  

9.1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução objeto deste contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
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10.1 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor do CONTRATANTE, designado para esse fim.  
10.2 - O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  
10.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a autoridade 
competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.  
10.4 - A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito pela 
Administração do CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO  
11.1 - A atestação da adequada execução do fornecimento caberá à servidor do CONTRATANTE designado para este fim.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
12.1 - A despesa com a execução do presente contrato está a cargo da dotação orçamentária:  
9.0 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
ORGÃO/UNIDADE 
SOLICITANTE 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NATUREZA FONTE FICHA 

FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 

08.244.0034.2083 
08.122.0011.2071 
08.244.0032.2082 

 

33.90.39 00.10 428 
385 
416 

 
 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO  

13.1 - Executados e aceitos a execução, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da (o) 

CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, mediante transferência bancária creditada em conta corrente ou cheque 

nominal ao fornecedor, até o 30º (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.  

13.2 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, a execução estiver em desacordo 

com a especificação apresentada e aceita no processo licitatório em referência.  

13.3 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e 

previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade ao 

CONTRATANTE.  

13.4 - O prazo de pagamento da execução do fornecimento será contado a partir da data final do período de adimplemento de 

cada parcela. 

13.4.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 

tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

 
EM = I x N x VP onde: 
 EM = Encargos moratórios; 
 N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;  
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = TX ==> I = (6/100) ==> I = 0,00016438 365 365  
TX - Percentual da taxa anual = 6% 13.4.2 
 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.  
 
13.4.3 - O pagamento mensal da execução somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura atestada por 
servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93, e verificação da regularidade da licitante vencedora junto à 
Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
14.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da 
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO  
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15.1 - No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado ou 
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.  
15.1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários; e  
15.1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões resultantes 
de acordo entre as partes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 16.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:  
16.1.1 - advertência; 
16.1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
16.1.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, 
pelo prazo de até 2 (dois) anos;  
16.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 
a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
anterior.  
16.2 - O CONTRATANTE se reserva ao direito de compensar o valor da multa no momento do pagamento da contraprestação a 
CONTRATADA.  
16.3 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de 
Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.  
16.4 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão 
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa.  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO  
17.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 
8.666/93.  

17.1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.  

17.2 - A rescisão deste contrato poderá ser:  
17.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I 

a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
corridos; 17.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; ou  

17.2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  
17.3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente.  
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA  
18.1 - Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.º ____/2021, a Ata de Registro de Preço nº ___/2021 e aos 
termos das propostas da CONTRATADA.  
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
19.1 - A publicação do presente contrato, de responsabilidade do CONTRATANTE, deverá ser feita, na Imprensa Oficial, até o 
quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, conforme prevê o artigo 61, parágrafo único da Lei 8666/93.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO  
20.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no Foro da cidade de Formoso do Araguaia-TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.  
20.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e 
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

Formoso do Araguaia/TO, ___ de ____ de 2021. 
 

     _______________________________________  _________________________ 
Fundo Municipal de Assistencia Social de Formoso do 

Araguaia-TO 
GENILZA RIOS SILVA NUNES 

CONTRATANTE 

 
         CONTRATADA 

 

 
Testemunhas: 
 
1_____________________________________________________CPF_________________ 
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CONTRATO Nº___/2021 
 
O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSO DO ARAGUAIA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida 
Joaquim Batista de Oliveira, s/nº, Lt: 05 e 06, Qd: 44 Centro, na cidade de Formoso do Araguaia/TO , inscrito no CNPJ (MF) sob o 
nº 30.434.612/0001-53, representado pelo(a) Sr.(a) ISABEL FERREIRA ROCHA LIMA, brasileira, casada, professora, portadora do 
CPF Nº 383.039.061-00 e RG: 10.382 SSP/TO, e de outro lado a firma __________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ----------------------
-----------------, estabelecida doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) _________, 
CPF _________ e RG: ________, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes 
integrantes o Edital do Pregão Eletrônico nº ____/2021- e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se 
CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se 
seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O presente Contrato tem como objeto Registro de preços para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS visando atender as necessidades básicas de consumo para a 
realização de manutenção das atividades vinculadas às secretarias do município de Formoso do Araguaia. 
 
1.2 - Os itens que compõe o presente contrato são os seguintes: 

ITEM DESCRIÇÃO Un. Quant Marca  Valor unit Valor total 

1 
Folders tamanho 21x30cm, 4x4 frente e verso, 
impresso em papel colchê 150gr pacote com 
500 unidades 3 dobras 

UN 16 

   

2 
Cartaz F-4, colorido papel colchê 115gr c/ 
fotolito. Pedido mínímo 50 unidades 

UN 550 
   

3 
Papel timbrado, cromia com fotolito F-9, papel 
75gr 

FOLH
AS 

1250 
   

4 
Convites cromia 15x20, papel colchê 300gr, 
com fotolito e verniz locolizado, pedido 
mínimo 50 unidades 

UN 3000 

   

5 Envelopes 18x24 timbrado, 01 cor UN 1750    

6 
Envelopes timbrado, tamanho ofício cor 
branca 34x24 

UN 1350 
   

7 
Cartazes tamanho 46x64cm, papel colchê 150 
gr, 4x0 c/ fotolito 

UN 550 
   

9 
Informátivo F-4 frente e verso, papel colchê 
150gr, 46x31 c/ fotolito 4 pág. 

UN 200 
   

12 
Panfletos F-18 cromia 4/4, papel colchê 90gr com 
fotolito. Pct com 1000 unidades 

UN 12 
   

14 
Impressão digital Colorida lona fosca 1x1,5m – 
acabamento em madeira nas pontas e cordão 
(banner) resolução 1200dpi 

Und 160 

   

15 

Impressão digital em lona 380g, com 
acabamento em ilhós, podendo ser fraconado 
em pedaços com medida mínima de 1m² 
resolução 1200dpi 

M² 220 

   

16 

Impressão digital em adesivo vinil PVC, com 
recorte eletrônico. Entrega mínima de 1m² de 
área impressa por arte. Resolução mínima 
1200dpi 

M² 135 

   

17 
Crachá de identificação em PVC com 
prendedor tipo jacaré e cordão liso. 

UN 70 
   

22 
Marcador de páginas 18x5 cm 4x0 triplex, 
fotolito, pacote com 100 unidades 

UN 28 
   

23 
Pasta em papel couche, com bolsa interna 
300grs, 4x0 310x440, pedido mínimo 100 
peças 

UND 1150 

   

24 Crachá em papel couche 300 tamanho 10x15 UND 2540    
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com cordão, impressão 4x0 e furos 

80 
Coordenadoria de Vigilancia Sanitária / 
Epidemiológica 01 cor 100x1 f9 sulfite 56grs 01ª 
via branca 2ª via verde, 3ª via jornal 

BL 
100 
fls 

500 
   

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
 2.1 Os preços dos itens a serem fornecidos são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o 
valor total do contrato é de R$ _______(______).  
2.2 - Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão n.° ____/2021 são meramente estimativos, 
não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.  
2.3 – Os valores que compõe o presente contrato se encontram em consonância com os preços praticados no mercado, conforme 
prévia pesquisa realizada pelo Setor de Compras da CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 
3.1 - A CONTRATADA ficará obrigada a entregar os equipamentos de acordo com a solicitação na Ordem de empenho, após o 
recebimento do pedido de serviço/aquisição emitido pela CONTRATANTE. 
3.2 – Em caso de recusa do fornecimento pela CONTRATANTE, em razão do mesmo não atender as especificação da proposta 
apresentada pela CONTRATADA, deverá a empresa substituir o equipamento em até 24 horas a contar da notificação da 
FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 
 4.1 - A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº ____/2021 e da Ata de Registro de Preço nº 
____/2021, realizados com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e no Decreto 7892/13.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  
5.1 - A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, 
na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA  
6.1 - A vigência deste contrato é de 12 (doze) meses a contar a partir de sua, podendo ser prorrogado pela legislação pertinente.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE  
7.1 - Caberá ao CONTRATANTE:  

7.1.1 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da CONTRATADA; 
 7.1.2 - rejeitar qualquer equipamento entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes 

do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico n.º _____/2021;  
7.1.3 - impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste contrato;  
7.1.4 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar a execução, por intermédio da de servidor especialmente 

designado para este fim. 
  

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA  
8.1 - Caberá à CONTRATADA: 
 8.1.1 - responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do fornecimento, 

como os encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação em vigor, comprometendo-se a saldá-
los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;  

8.1.2 - responder pelos encargos fiscais relativos ao presente contrato, bem como as demandas penais e civis que 
decorrerem da execução desta avença.  

8.1.3 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no órgão, porém 
sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 8.1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a administração ou a terceiros, durante a 
execução alvo deste contrato;  

8.1.5 - reexecutar, às suas expensas, no total ou em parte, os fornecimentos executados referentes ao objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;  

8.1.6 - comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 
necessários; 

8.1.7 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato, bem como apresenta-la a CONTRATANTE para 
averiguar a sua regularidade, sempre que instada a fazê-lo. 
8.2 - A inadimplência da CONTRATADA, com relação aos itens relacionais acima, especialmente no que se refere aos encargos 
trabalhistas, fiscais e previdenciários, não transfere a responsabilidade por seu pagamento o CONTRATANTE, tampouco onerará o 
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objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com o CONTRATANTE.  

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
9.1 - Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:  
          9.1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do CONTRATANTE para 
executar, direta ou indiretamente, o objeto deste contrato;  

9.1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE;  

9.1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução objeto deste contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
10.1 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor do CONTRATANTE, designado para esse fim.  
10.2 - O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  
10.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a autoridade 
competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.  
10.4 - A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito pela 
Administração do CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO  
11.1 - A atestação da adequada execução do fornecimento caberá à servidor do CONTRATANTE designado para este fim.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
12.1 - A despesa com a execução do presente contrato está a cargo da dotação orçamentária:  
9.0 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
ORGÃO/UNIDADE 
SOLICITANTE 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NATUREZA FONTE FICHA 

FUNDO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

12.122.0002.2014 
008.016.13.423.0031.2029 
008.0016.13.392.0015.2028 
008.0016.13.392.0015.2027 

 

33.90.39 00.20 
 

474 
550 
545 
540 

 
 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO  

13.1 - Executados e aceitos a execução, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da (o) 

CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, mediante transferência bancária creditada em conta corrente ou cheque 

nominal ao fornecedor, até o 30º (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.  

13.2 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, a execução estiver em desacordo 

com a especificação apresentada e aceita no processo licitatório em referência.  

13.3 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e 

previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade ao 

CONTRATANTE.  

13.4 - O prazo de pagamento da execução do fornecimento será contado a partir da data final do período de adimplemento de 

cada parcela. 

13.4.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 

tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

 
EM = I x N x VP onde: 
 EM = Encargos moratórios; 
 N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;  
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
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I = TX ==> I = (6/100) ==> I = 0,00016438 365 365  
TX - Percentual da taxa anual = 6% 13.4.2 
 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.  
 
13.4.3 - O pagamento mensal da execução somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura atestada por 
servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93, e verificação da regularidade da licitante vencedora junto à 
Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
14.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da 
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO  
15.1 - No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado ou 
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.  
15.1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários; e  
15.1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões resultantes 
de acordo entre as partes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 16.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:  
16.1.1 - advertência; 
16.1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
16.1.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, 
pelo prazo de até 2 (dois) anos;  
16.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 
a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
anterior.  
16.2 - O CONTRATANTE se reserva ao direito de compensar o valor da multa no momento do pagamento da contraprestação a 
CONTRATADA.  
16.3 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de 
Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.  
16.4 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão 
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa.  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO  
17.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 
8.666/93.  

17.1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.  

17.2 - A rescisão deste contrato poderá ser:  
17.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I 

a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
corridos; 17.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; ou  

17.2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  
17.3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente.  
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA  
18.1 - Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.º ____/2021, a Ata de Registro de Preço nº ___/2021 e aos 
termos das propostas da CONTRATADA.  
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
19.1 - A publicação do presente contrato, de responsabilidade do CONTRATANTE, deverá ser feita, na Imprensa Oficial, até o 
quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, conforme prevê o artigo 61, parágrafo único da Lei 8666/93.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO  
20.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no Foro da cidade de Formoso do Araguaia-TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.  
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20.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e 
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

Formoso do Araguaia/TO, ___ de ____ de 2021. 
 

     _______________________________________  _________________________ 

Fundo Municipal de Educação 

De Formoso do Araguaia-T0                                                      

ISABEL FERREIRA ROCHA LIMA 

CONTRATANTE 
 

 
         CONTRATADA 

 

 
Testemunhas: 
 
1_____________________________________________________CPF_________________ 
 
2_____________________________________________________CPF________________ 

 

mailto:cpl@unirg.edu.br

