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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0010/2017 

CARTA – CONVITE N.º 0001/2017 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

  A Prefeitura Municipal de Chalé, Estado de Minas Gerais, torna público 

que às 09:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2017, a Comissão Permanente de Licitação 

receberá em sua sede, situada na Avenida Coronel José Maria Gomes, 139, Centro, 

Chalé, MG, para imediato julgamento, as propostas de firmas de que trata a presente 

Licitação, sob a modalidade Carta-Convite, para a escolha da proposta mais vantajosa, 

em tudo observada a Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93 e Lei 8.883/94, de 08/06/94 e ainda 

nos termos do presente edital. 

 

1. A presente licitação é regida pela Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 

modificações. 

 

1.2. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços de 

Gráfica para impressão de formulários, cartazes, envelopes personalizados e etc. e demais 
serviços inerentes ao serviço gráfico, conforme especificação no Anexo I. 

 

1.3. A proposta deverá ser apresentada até às 09:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 

2017, no local acima mencionado, em envelope hermeticamente fechado, datado e 

assinado, sem rasuras em formulários próprio a ser fornecido pela Prefeitura Municipal, 

(anexo 1). 

 

2 – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

2.1- Os proponentes deverão apresentar dois envelopes, ambos endereçados a: 

 

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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No verso dos envelopes deverá constar o nome e o endereço do proponente. 

 

2.2- No primeiro envelope, além do subscrito acima, deverá conter a palavra 

“DOCUMENTOS” e dentro conterá em se tratando de pessoa jurídica: 

 

 ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL e CGC; 

 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO COM O INSS (CND/INSS) 

 CERTIDÃO DE REGULARIDADE SOCIAL (CRF/FGTS) 

 CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL, 

ESTADUAL E FEDERAL. 

 CERIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

 

2.3- No segundo envelope, que será apresentado da mesma forma que o primeiro, deverá 

estar escrito “PROPOSTA” e deve conter a proposta com o preço unitário e total, sem 

emendas, em moeda corrente do País. 

 

03- DO JULGAMENTO 

 

3.1 – Será considerada proposta mais vantajosa, aquela que tendo cumprido os requisitos 

do item 2, tenha ofertado o menor preço POR ITEM; 

 

3.2- Será desclassificada de pronto, a proposta de preço excessivo ou manifestamente 

inexeqüível, de conformidade com o Artigo 48 da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93 e Lei n.º 

8.883/94, de 08/06/94. 

 

04-DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Os recursos financeiros são os constantes da seguinte dotação orçamentária: Ficha/Fonte 

n°46-100. 

 

 

05- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 
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5.1- O prazo para a assinatura do Contrato será de, no mínimo, 03 (três) dias, de 

conformidade com o Artigo 60 da Lei n.º 8.666/93 e Lei n.º 8.883/94, convocada a 

licitante com menor preço exeqüível por item para sua assinatura dentro do prazo 

estabelecido, a recusa caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas: 

5.2- As condições estabelecidas neste Edital, integrarão o subseqüente contrato a ser 

firmado pela Licitante Vencedora, assim como toda a proposta vencedora; 

5.3- Será de 12 (doze) meses a vigência do Contrato, a partir da data de sua assinatura. 

 

06- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado ao vencedor, após regular atestado ou ordem de compra 

emitido pelo secretário competente, observados os descontos tributários incidentes, 

sendo que a NF deverá ser apresentada com antecedência de 02 (dois) dias.  

 

07- DOS REAJUSTES 

 

Os reajustes de preços serão permitidos nos mesmos índices fixados. 

 

08- DAS MULTAS 

 

Fica estipulada a multa de 2% (dois por cento) do valor do Contrato pelo não 

cumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

 

09- DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 

 

A presente Licitação poderá ser revogada ou anulada em quaisquer das fases, na 

conformidade do Artigo 49 e seus parágrafos, da lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 

e Lei n.º 8.883/94 de 08 de junho de 1994. 

 

Chalé, MG, 01 de Fevereiro de 2017. 

 

_________________________ 

Rozendo Junior Rodrigues 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

 

 

 



 

                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CNPJ: 18.392.548∕0001-90 

 

 

 

RECIBO DA CARTA CONVITE N.º 0001/2017 
 

ÓRGÃO EMITENTE- Prefeitura Municipal de Chalé – MG – CPL 
CONVITE – N.º 0001/2017 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços de 
Gráfica para impressão de formulários, cartazes, envelopes personalizados e etc. e 
demais serviços inerentes ao serviço gráfico, conforme especificação no Anexo I. 
MODALIDADE- CARTA-CONVITE – MENOR PREÇO POR ITEM. 
FORNECEDOR- XXXXXXX 
Rua XXXXXX 
Cidade: XXXXXX 
CEP. XXXXXXXXXXXXX 
 
  A Comissão Permanente de Licitação, convida esta R. Empresa e informa 
que encontra-se aberto o processo n.º 0001/2017, objetivando a contratação de 
empresa para prestação de serviços de gráfica para impressão de formulários, cartazes, 
envelopes personalizados e etc. e demais serviços inerentes ao serviço gráfico, 
conforme edital anexo, na modalidade carta-convite, tipo menor preço por item, sendo 
que o julgamento e a abertura dos envelopes contendo a documentação jurídico fiscal 
e da proposta será no dia 13 de Fevereiro de 2017, às 09:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Chalé. 
 
Em anexo edital da carta convite. 
Chalé, MG, 02 de Fevereiro de 2017. 
 

____________________________________ 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 

Recebi o presente em _____/_____/___________. 
 
_______________________________________ 
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MINUTA DE CONTRATO  
 
Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE CHALÉ – ESTADO DE MG, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrita no CNPJ n° 18.392.548/0001-90, com sede administrativa 
na Av. Cel. José Maria Gomes, n° 139, centro, Chalé/MG, denominado CONTRATANTE, 
neste ato representada por seu Prefeito, Sr. Carlos Rodrigues da Silva, e doravante 
denominado de CONTRATADA, __________________________________________, CNPJ 
n.º ___________________________________, sediada  a Rua 
_________________________________________, representada por seu 
________________________________, brasileiro, _____________, CPF. N.º 
__________________, em conformidade com o Processo Licitatório modalidade CARTA-
CONVITE de n.º ____________, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Tem por objeto e finalidade este contrato, a  Contratação de 
empresa especializada para a prestação de Serviços de Gráfica para impressão de 
formulários, cartazes, envelopes personalizados e etc. e demais serviços inerentes ao 
serviço gráfico, conforme especificação no Anexo I. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O valor global do presente contrato é de R$ 
________________________ (                                                          ). 
 
CLÁSULA TERCEIRA – Os pagamentos serão efetuados pelo CONTRATANTE a 
CONTRATADA, de acordo com a apresentação do competente documento fiscal, mediante 
autorização do Secretário Municipal de Administração, após analise e conferencia das 
requisições e emissão da NAF. 
 
CLÁUSULA QUARTA – De acordo com a conveniência do CONTRATANTE, na hipóteses de 
necessidade de serviços não previstos ou modificações devidamente justificadas, as 
quantidades poderão ser aumentadas ou reduzidas até o limite de 25% , podendo a 
CONTRATADA faze-lo somente após prévia autorização por escrito do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA QUINTA – Todos os impostos que incidirem sobre o presente instrumento, tais 
como ISS, IRRF, INSS correrão por conta da CONTRATADA, não podendo ser debitado ao 
CONTRATANTE nenhuma despesa com atributos, taxas, encargos sociais que não tenham 
sido incluídas no preço da proposta. 
 
CLÁUSULA SEXTA- O prazo de validade deste contrato, será de 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogado mediante justificativa por motivo de força maior ou caso fortuito, ou 
necessidade de aquisição do presente objeto. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA- Os recursos financeiros serão os constantes das seguintes Dotações 
Orçamentárias- Ficha/Fonte n°46-100. 
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CLÁUSULA OITAVA – Fica estipulada a multa de 2% (dois por cento) do valor do Contrato 
pelo não cumprimento de quaisquer das cláusulas constantes no Edital da Carta Convite n. 
º0001/2017. 
 
CLÁUSULA NONA – O Contrato ora firmado poderá ser alterado na ocorrência das 
condições previstas no art. 65, da Lei federal n. º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Constitui obrigações da CONTRATADA: Cumprir as obrigações 
assumidas dentro do prazo estabelecido; assegurar a proteção e conservação dos serviços 
realizados durante a sua execução; reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, 
imediatamente e as suas expensas no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, incorreções ou defeitos resultantes da execução ou de materiais 
empregados; permitir e facilitar a fiscalização do CONTRATANTE;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Será rejeitada no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, 
serviço ou fornecimento em desacordo com este instrumento, com o edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica terminantemente proibida a cessão deste contrato, 
no todo ou em parte, e a subcontratação total ou parcial, sob pena de rescisão contratual e 
aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Deverá a CONTRATADA cumprir as normas ambientais, 
quer sejam federal, estadual e municipal, ficando responsável pela inobservância das 
normas. 
 
Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca 
de Lajinha, MG, renunciando, desde já, aos demais, por mais privilegiado que sejam. 
  
E, por estarem assim, justos e de acordo, assinam as partes, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também assinam. 
 
Chalé/ MG, XX de xxxxxxxxxxxxxxx de 2017. 
 
 
 
__________________ __________________ 
  CONTRATANTE                                                                                         CONTRATADA 
 
 
 
 
TESTEMUNHA                                                                                  TESTEMUNHA 
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