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PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 

Processo Licitatório Nº 46/2018 

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 06 DE FEVEREIRO 

DE 2018 ÀS 14:30 HORAS 

LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES 

MACHADO–SP – Praça da Bandeira s/nº - Centro – Álvares Machado - SP. 

PREÂMBULO 
A Prefeitura Municipal de Álvares Machado, Estado de São Paulo, através de seu Prefeito 

JOSÉ CARLOS CABRERA PARRA, torna público que se encontra aberta, nesta unidade, 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO - objetivando a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÍDIA ESCRITA PARA 

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM GERAL DESTA 

MUNICIPALIDADE, COM DIVULGAÇÃO DIÁRIA E REGIONAL, que será regida pela 

Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 

posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que 

dele fazem parte.  

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 

acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 

interessados.  

A sessão de processamento do Pregão será realizada no Paço Municipal de Álvares Machado – 

Sala de Licitações, sito a Praça da Bandeira s/nº, iniciando-se no dia 06 DE FEVEREIRO DE 

2018 AS 14:30 HORAS e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, 

designados nos autos do processo em epígrafe. 

 

I - DO OBJETO  
1. - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM MÍDIA ESCRITA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 

E ADMINISTRATIVOS EM GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, COM 

DIVULGAÇÃO DIÁRIA E REGIONAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, com 

a quantidade estimada de 10.000 (dez mil) centímetros de coluna.  

 

II - DA PARTICIPAÇÃO  
1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 

Edital.  

2 – É vedada a participação de empresa que tenha sido declarada inidônea pela Administração 

Pública e, caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 

97, Parágrafo único da Lei Federal 8.666/93; 

3 - Permitida a participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá 

ser exigida a apresentação durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já 

homologado pelo juízo competente e em pleno vigor (Súmula 50 TCESP). 
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III - DO CREDENCIAMENTO  
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

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

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir 

de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do 

mandante para a outorga.  

2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto.  

3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 

um deles poderá representar apenas uma credenciada.  

4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  

 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  
1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo II ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.  

2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 

2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 

proponente, os seguintes dizeres: 

 

Pregão Presencial nº 05/2018 

Envelope 1 – Propostas 

Razão Social da empresa... 

 

Pregão Presencial nº 05/2018 

Envelope 2 – Documentos 

Razão Social da empresa... 

3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

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

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

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  

4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 

original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  

 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 

b) número do Pregão; 

c) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do folheto 

descritivo - Anexo I deste Edital; 
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d) preço por cm/coluna (centímetro de coluna), unitário e total, em moeda corrente nacional, 

em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do 

lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza 

e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da 

presente licitação;  

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias  

2 – Até seu vencimento, o preço contratado será fixo e irreajustável.  

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"  
1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a:  

 

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

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

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

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

quando a atividade assim o exigir.  

1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não precisarão 

constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão.  

 

1.2 - REGULARIDADE FISCAL  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ);  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;  

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra 

prova equivalente, na forma da lei;  

d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

e)Certidão de regularidade de débito para com a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda 

Nacional; 

f) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da licitante; 

g) Certidão Negativa/Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT) 

 

1.3 – DA DISTRIBUIÇÃO 

a) Comprovação de circulação local e regional com tiragem mínima de 5.000 exemplares 

diários.  
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VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

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

duração mínima de 10 (dez) minutos.  

2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de 

pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II ao 

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

2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, 

por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  

3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

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

eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 

consideradas para apuração do valor da proposta.  

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

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios:  

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela;  

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No 

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

do número de licitantes.  

4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço unitário.  

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

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

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

5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 

em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 

de lances.  

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 0,01 (Um centavo) 

aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os 

lances incidirá sobre o preço unitário do item. 

7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances.  

8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 

selecionadas o último preço ofertado.  

9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço.  

10 - Após a negociação se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  
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10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será 

juntada aos autos por ocasião do julgamento.  

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor.  

12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 

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

habilitação, inclusive mediante:  

a)- substituição e apresentação de documentos, ou  

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada.  

12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

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

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame.  

14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

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

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

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

habilitação, caso em que será declarado vencedor.  

 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de 

memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos.  

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

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

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

 

IX - DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
1 - O pagamento será mensal, efetuado em até 30 dias após o empenho da Nota Fiscal.  

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 30(trinta) dias após a data de sua apresentação válida.  

3 - O pagamento será feito mediante depósito em conta corrente da empresa vencedora do 

certame. 
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4 – O valor estimado da presente contratação para o período de doze meses será de R$ 

49.500,00 (Quarenta e nove mil e quinhentos reais) e onerarão as seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

28 – Crédito Orçamentário 

Órgão 02 – Poder Executivo 

02.01 – Diretoria de Administração/Planejamento 

Funcional: 041220004 - Administração 

339039000000 Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica 

01 Tesouro 

-------------------------------------------- 

65 – Crédito Orçamentário 

Órgão 02 – Poder Executivo 

Unidade Orçamentária: 02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

Funcional: 123610047 – Educação 

339039000000 Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica. 

01 Tesouro 

-------------------------------------------- 

108 – Crédito Orçamentário 

Órgão 02 – Poder Executivo 

Unidade Orçamentária: 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 

Funcional: 10310021 – Saúde 

339039000000 Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica 

01 Tesouro 

 

X - DA CONTRATAÇÃO  
1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de 

contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo III do presente Edital.  

1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

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

de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o 

órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos 

autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais 

meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária 

será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de 

que trata o subitem 1.1 deste item XII, mediante a apresentação das certidões respectivas, com 

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

2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, 

comparecer a Prefeitura Municipal de Álvares Machado, para assinar o termo de contrato. 

3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a assinar o 

contrato (ou retirar o instrumento equivalente), serão convocadas as demais licitantes 

classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da 

contratação.  

3.1- A divulgação do aviso ocorrerá por publicação em Jornal de Circulação na Região. 
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XI – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

1 - O contrato terá vigente de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado, conforme disposto no art. 57, II da lei 8.666/93. 

 

XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do município 

de Álvares Machado pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no 

artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

XIV - DA GARANTIA CONTRATUAL  
1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação. 

 

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a 

serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 

própria ata.  

3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 

serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

4 - O resultado do presente certame será divulgado em jornal de Circulação na Região. 

5 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

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

Pregão.  

5.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 

dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.  

5.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame.  

6- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  

7 - Integram o presente Edital  

Anexo I – especificação técnica do item licitado; 

Anexo II – modelo de declaração de pronto atendimento aos requisitos habilitação; 

Anexo III – Credenciamento 

Anexo IV - Minuta do contrato;  

8 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São 

Paulo. 

 

Álvares Machado, 23 de janeiro de 2018. 

 

 

 

José Carlos Cabrera Parra 

Prefeito 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 
PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 

CEP 19160-000 - CNPJ 43.206.424/0001-10 - ÁLVARES MACHADO-SP 

 

 

 

“DIGA NÃO AS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! 

TELEFONES: 181 E 190 PLANTÕES 24 HORAS POR DIA 

OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

 

 

 

 

 

Item Descrição Qtd 
Preço por 

cm/coluna 
Valor Total R$ 

01 

 

Contratação de empresa especializada em 

imprensa escrita, para publicação de atos 

oficiais e administrativos em geral desta 

Municipalidade, com divulgação diária e 

regional.  

 

10.000 

Cm de 

coluna 

  

 

 

 

Validade da Proposta _______ dias. 

 

 

____________________________ de ____________________ de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Proponente 
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(Anexo II) MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 

 

 

Pregão n.    ___/___ 
Objeto ___________ 

 

 

 

 

 

 

A                    (nome do licitante)  , por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no 

CNPJ sob o n._________, com sede ___________________, nos termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, 

declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital 

em epígrafe. 

 

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

 

Data, _____________________________________ 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

(nome do licitante e representante legal) 
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(Anexo III) MINUTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Pregão n.    ___/___ 
Objeto ___________ 

 

 

 

 

A                    (nome do licitante)  , por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no 

CNPJ sob o n._________, com sede ___________________, credencia como seu representante o Sr.  

  (nome e qualificação)               , para participar do certame em epígrafe, 

conferindo-lhe poderes especialmente para a formulação de propostas, e a prática de todos os demais atos 

inerentes ao pregão, na sessão única de julgamento, nos termos do artigo 4º da lei 10.520/2002. 

 

 

 

Data, ____________ 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

(nome do licitante e representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL N°. 05/2018 

ANEXO IV 

 

 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA 

ESCRITA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO  

E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXX 

 

CONTRATO N° XXX/2018 – PREGÃO N° 05/2018 – PROC: 46/2018 – HOMOL: ___/___/___ 

 

Pelo presente contrato de prestação de serviços 

especializados na área esportiva, que entre si fazem, de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO, com sede à Praça da Bandeira s/nº - Centro, 

devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 

43.206.424/0001-10, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXX, doravante designada simplesmente de CONTRATANTE, e, do outro 

lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n°. XXXXXXXXX, localizada na Rua: 

XXXXXXXX, XX, na cidade de XXXXXXX, Estado de São Paulo, representado (a) pelo (a) 

Sr(a) XXXXXXXXX, portador do RG. XXXXX-SSP/SP e CPF XXXXXXX,  doravante 

designada simplesmente CONTRATADO, as quais aceitam e outorgam todas as clausulas a 

seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: A CONTRATADA obriga-se na prestação de 

serviços especializado em imprensa escrita, para publicação de atos oficiais e administrativos 

em geral desta Municipalidade, em divulgação regional e diária. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS QUANTIDADES E DO PREÇO: A quantidade estimada 

para o período de doze meses será de 10.000 (dez mil) centímetros de coluna, sendo que o 

valor por centímetro será de R$ xxxxx (xxxxx) , perfazendo o total do contrato R$ xxxx (xxxx) 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS: no prazo de 12 (doze) meses do 

contrato, o preço contratado será fixo e irreajustável.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO:  O pagamento será mensal, efetuado em até 

30 dias após o empenho da Nota Fiscal. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções 

serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30(trinta) dias após a data de sua 

apresentação válida. O pagamento será feito mediante depósito em conta corrente da empresa 

vencedora do certame. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  As despesas com a 

execução do presente contrato correrão por conta da dotação:  

 

28 – Crédito Orçamentário 

Órgão 02 – Poder Executivo 

02.01 – Diretoria de Administração/Planejamento 

Funcional: 041220004 - Administração 

339039000000 Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica 
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01 Tesouro 

-------------------------------------------- 

65 – Crédito Orçamentário 

Órgão 02 – Poder Executivo 

Unidade Orçamentária: 02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

Funcional: 123610047 – Educação 

339039000000 Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica. 

01 Tesouro 

-------------------------------------------- 

108 – Crédito Orçamentário 

Órgão 02 – Poder Executivo 

Unidade Orçamentária: 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 

Funcional: 10310021 – Saúde 

339039000000 Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica 

01 Tesouro 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO VÍNCULO LEGAL: O presente contrato está vinculado aos 

termos do Processo Licitatório nº 46/2018, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 

05/2018, bem como à proposta da CONTRATADA e aos termos da Lei 10.520/02 e Lei 

8.666, de 21 de junho de 1.993, e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) 

meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme disposto no artigo 

57, II da lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
  

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:  
08.1 - A rescisão contratual poderá ser: 

08.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos a seguir: 

08.1.1.1 - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

08.1.1.2 - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

08.1.1.3 - a lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando a 

CONTRATANTE a comprovar a falta de interesse da CONTRATADA; 

08.1.1.4 - o atraso injustificado no início dos serviços; 

08.1.1.5 - a subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 

instrumento convocatório e no contrato; 

08.1.1.6 - o desatendimento das determinações regulares do agente designado para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim, como a de seus superiores; 

08.1.1.7 - o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

08.1.1.8 - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

08.1.1.9 - a dissolução da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO; 

08.1.1.10 - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique e execução do contrato; 

08.1.1.11 - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE e 

exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato. 

08.1.1.12 - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
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impeditiva da execução do Contrato. 

08.1.2 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja 

conveniência da CONTRATANTE. 

08.1.3 - Em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja culpa da CONTRATADA, será 

esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido. 

08.1.3.1 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade do órgão CONTRATANTE e exaradas no processo 

administrativo a que se refere o contrato; 

08.1.3.2 - A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato; 

08.1.3.3 - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões, que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 

CONTRATADO nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 

obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

08.1.3.4 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 

decorrente de serviços ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 

CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 

seja normalizada a situação, caso em que, sua decisão deverá ser comunicada por escrito à 

CONTRATANTE. 

08.1.4 - a rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e 

prazos acarreta as seguintes consequências: 

08.1.4.1 - Assunção imediata do objeto contratado, no estado e local em que se encontrar, por 

ato próprio da CONTRATANTE; 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:  

09.1 - Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA ficará 

sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia de defesa; 

09.2 - Pelo atraso injustificado na execução do Contrato: 

09.2.1- até 30 (trinta) dias, multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da obrigação; 

09.2.2 - superior a 30 (trinta) dias, multa de 01% (um por cento), sobre o valor da obrigação por 

dia de atraso; 

09.3 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato: 

09.3.1 - multa de 100% (cem por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não 

cumprida, além da devolução dos valores recebidos indevidamente; 

09.3.2 - multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para 

complementação ou realização da obrigação não cumprida. 

09.4 - O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 09.3.1 e 09.3.2 

será o do valor inicial do Contrato. 

09.5 - As multas previstas nesta cláusula não tem caráter compensatório, porém moratório e, 

consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos 

eventuais damos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 

CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, 

Estado de São Paulo, para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato, que não puderem ser 

resolvidas de comum acordo entre as partes. 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, 

em quatro vias de igual teor perante as testemunhas abaixo assinadas. 

 

Álvares Machado, xxx de xxxxx de 2018. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Álvares Machado– Contratante 

Xxxxxx Xxxxxxxxx 

Prefeito 

 

 

 

 XXXXXXXXXXXXX XXX – Contratada 

Xxxxxxxxx 

                               

Testemunhas: 

 

1° _______________________________ 

 

 

2°_______________________________ 


