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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2013 

MODALIDADE CONVITE Nº 003/2013 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Rua José Bueno, 20, Centro em Paraguaçu, Estado de Minas Gerais, 
portadora do CNPJ nº 07.480.746/0001-99, isento de inscrição estadual, através 
da Comissão de Licitações, designada por ato próprio do Legislativo Municipal, 
torna público a abertura do Processo Licitatório na Modalidade CONVITE do tipo 
MENOR PREÇO, abaixo ou igual ao valor global de R$ 3.000,00 (Três mil 
reais), regido pela Lei Federal de nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações 
introduzidas pelas Leis Nº 8.883/94 e Nº 9.648/98 e pelas demais condições 
fixadas neste edital. 

I - DO OBJETO 

Prestação dos serviços de pré-diagramação, diagramação, scanner, balanceamento 
de fotos, confecção de gráficos, quadros 3D, tabela, edição de foto, fechamento de 
arquivo para pré-impressão, finalização de fotos, imagens e calibração de imagens, 
todos referentes ao Informativo “Tribuna Livre”, produzido e divulgado pela Câmara 
Municipal de Paraguaçu/MG. 

II - ENTREGA DOS ENVELOPES 

“DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO” E “PROPOSTA DO VALOR DA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS” 

LOCAL: Câmara Municipal – Rua José Bueno, 20 – Centro – Paraguaçu – MG 

DIA: 25/03/2013 

HORA: 14:00 horas 

III - ABERTURA DOS ENVELOPES 

“DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO” 

LOCAL: Câmara Municipal –  Rua José Bueno, 20 – Centro – Paraguaçu – MG 

DIA: 25/03/2013 

HORA: 14:30 horas 
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“PROPOSTA DO VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS” 

LOCAL: Câmara Municipal – Rua José Bueno, 20 – Centro – Paraguaçu – MG 

DIA: 25/03/2013 

IV - ÁREA SOLICITANTE 

Presidência da Câmara Municipal 

V - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA HABILITAÇÃO: 

Para a habilitação na presente licitação, será necessária a apresentação dos 
documentos abaixo relacionados: 

Da documentação do TITULAR: 

a)       Cópia de cédula de Identidade (RG); 

b)       Cópia de CPF; 

c)       Certidão Negativa de Debito junto ao Município, Estado e União; 

V. 1 - A ausência de documento e a apresentação dos documentos de habilitação 
em desacordo com o previsto neste edital,inabilitará o proponente, impossibilitando 
a abertura do envelope de proposta do valor da prestação dos serviços; 

V. 2 - O licitante que se fizer representar no ato de abertura dos envelopes, ou na 
ocorrência da situação prevista no Artigo 45, § 2 º da Lei Federal nº 8.666/93, 
deverá apresentar correspondência, conforme modelo constante do Anexo I, 
credenciando seu(a) representante, a qual deverá ser entregue no ato pelo próprio 
preposto, o que o tornará apto a praticar os atos necessários ao procedimento 
licitatório; 

V. 3 - Os documentos retirados da internet terão sua autenticidade certificada junto 
aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação; 

V. 4 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
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VI - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA DO VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

VI. 1 - Os documentos de habilitação e a proposta do valor da prestação dos 
serviços de cada licitante deverão ser apresentados em envelope distintos, 
indevassáveis e colados, (sob pena de desqualificação) em sua parte externa, com 
endereço do licitante, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE 1: 

“Documentação para Habilitação” 

Processo Licitatório de Nº 003/2013 

Convite Nº 003/2013 

Comissão de Licitações da Câmara Municipal de Paraguaçu – MG. 

ENVELOPE 2: 

“Proposta do Valor da Prestação dos Serviços” 

Processo Licitatório de Nº 003/2013 

Convite Nº 003/2013 

Comissão de Licitações da Câmara Municipal de Paraguaçu – MG. 

VI. 2 - A Câmara Municipal não se responsabilizará por envelopes 
“Documentação para Habilitação” e “Proposta do Valor da Prestação dos 
Serviços” endereçados via postal ou por outras formas, entregues em local 
diverso do prédio da Câmara, e que, por isso, não cheguem na data e horário 
previstos no preâmbulo deste instrumento convocatório; 

VI. 3 - A entrega dos Envelopes “Documentação para Habilitação” e “Proposta 
do Valor da Prestação dos Serviços”, será até às 14:00 horas do dia 25 de 
março de 2013. A abertura dos envelopes “Documentação para Habilitação” 
será no mesmo dia, às 14:30 horas, sendo a abertura dos envelopes “Proposta 
do Valor da Prestação dos Serviços”, após a abertura do envelope 1, ambos na 
sede da Câmara  Municipal, cujo endereço consta no preâmbulo deste Edital. 

VII - DA PROPOSTA DO VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A proposta deverá ser apresentada em uma via, datilografada ou processada em 
computador, com identificação do contador e assinada pelo mesmo, e ainda: 
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VII. 1 - Indicação do preço em forma global, ou seja, para os 9 (nove) meses, 
abaixo ou igual a R$ 3.000,00 (três mil reais); 

VII 2 - Descrição completa do endereço do escritório ou residência do licitante; 

VII. 3 - Declaração de que a proposta, sendo a mesma a vencedora, será de forma 
irrevogável, satisfeitas as exigências do Edital; 

VII. 4 - O preço deverá ser expresso em numeral e em moeda corrente do país; 

VII. 5 - A apresentação da proposta por parte do licitante significa pleno 
conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições desta 
licitação e total sujeição à legislação pertinente. 

VIII - DO JULGAMENTO 

VIII. 1 - Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-á em conta, como 
fator determinante, o menor preço, desde que observadas as especificações e 
atendidos os requisitos estabelecidos neste ato convocatório e os previstos na 
legislação pertinente; 

VIII. 2 - Será desclassificada a proposta que:  

VII. 2.1 - não atenda aos requisitos deste instrumento; 

VIII. 2.2 - apresente preço baseado em outras propostas, inclusive com o 
oferecimento de redução sobre a de menor valor; 

VIII. 3 - contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, 
irregularidades ou defeito de linguagem capazes de dificultar o julgamento; 

VIII. 4 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, 
nos termos do inciso 2º do art. 45 da lei 8.666/93; 

VIII. 5 - Para aferição e julgamento do menor preço, serão consideradas somente 
duas casas decimais após a vírgula; 

VIII. 6 - Na análise das propostas não serão consideradas ofertas, outras 
informações não solicitadas neste instrumento ou em diligências; 

VIII. 7 - No julgamento das propostas, a Comissão de Licitações poderá, a seu 
critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 
especializados; 

VIII. 8 - As propostas apresentadas serão submetidas à apreciação dos setores 
competentes, para verificação do atendimento à especificação do objeto licitado. 
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IX - DO PAGAMENTO 

Os pagamentos decorrentes da concretização do objeto desta licitação serão 
efetuados pela Tesouraria da Câmara, de forma mensal, nos termos do Contrato a 
ser firmado. 

X - DAS SANÇÕES 

X. 1 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições prevista na proposta, a 
Câmara poderá aplicar ao(s) vencedor(es) as sanções previstas na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal 
cabíveis; 

X. 2 - Fica estabelecido o seguinte percentual de multa do descumprimento 
previsto no item anterior; 

X. 2.1 - 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, no caso do(s) 
vencedor(es), injustificadamente desistir da prestação dos serviços; 

X. 2.3 - O recolhimento da multa referida no subitem 2.1 deverá ser feito, através 
de guia própria, na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Paraguaçu, no prazo de 
03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa, revertendo-a em 
favor do Município de Paraguaçu. 

XI - DOS RECURSOS  

XI. 1 - As ocorrências havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo 
os documentos de habilitação e as propostas de valor de venda serão registradas 
em Ata, que será assinada pelos membros da Comissão de Licitações e pelos 
demais presentes; 

XI. 2 - Das decisões da Comissão de Licitações caberão recursos, nos termos do 
Artigo 109 da Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações; 

XI. 3 - Quaisquer recursos relativos a esta licitação deverão ser interpostos no 
prazo legal, dirigidos ao Presidente da Comissão de Licitação e serão publicados 
no Quadro de Avisos da Câmara Municipal. 

XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

XII. 1 - A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está 
prevista e indicada no Processo pela área competente da Câmara; 

XII. 2 - O(s) licitante(s) ou seu(s) preposto(s), responderá(ão) pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase 
desta licitação; 
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XII. 3 - Fica reservado à Câmara Municipal o direito de promover diligências em 
qualquer fase da licitação, conforme disposto no § 3º do Artigo 43 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, cujos documentos deverão ser apresentados em 
original ou em cópia autenticada por cartório; 

XII. 4 - As solicitações de esclarecimentos deverão ser encaminhadas por escrito 
até 24 (vinte e quatro) horas à Comissão de Licitação, antes da abertura dos 
envelopes, endereçado à Câmara Municipal; 

XII. 5 - Fica eleito o foro da Comarca de Paraguaçu, MG, para solucionar 
quaisquer questões oriundas desta licitação. 

 

Paraguaçu, 13 de março de 2013. 

 

 

Gustavo Carneiro dos Santos 
Presidente da Comissão de Licitações 
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ANEXO I 

CARTA DE CREDENCIAMNETO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2013 

MODALIDADE CONVITE Nº 003/2013 

******************************************************************************************* 

 

  

Pelo presente instrumento credencio(amos) o(a) Sr.(a).................., 
portador do RG nº ..................... e CPF nº ....................., para  participar das 
reuniões relativas ao PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2013, na 
MODALIDADE CONVITE Nº 003/2013,  o qual está autorizado a requerer 
vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome, do(s) licitante(s), 
desistir e interpor recursos, rubricar documento e assinar atas, a que tudo 
daremos por firme e valioso. 

  

Paraguaçu, ............. de ....................................... de 2013. 

  

  

............................................................................... 
Assinatura do(s) Licitante(s) 
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ANEXO II 

EXTRATO DO EDITAL 

PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2013. 

MODALIDADE CONVITE Nº 003/2013 

******************************************************************************************  

“A Câmara Municipal de Paraguaçu, pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à 
Rua José Bueno, 20 – Centro – Estado de Minas Gerais, portador do CNPJ nº 
07.480.746/0001-99, isento de Inscrição Estadual, através da Comissão de Licitações, 
designada por ato próprio do Legislativo Municipal, torna público a abertura do 
Processo Licitatório na Modalidade CONVITE do tipo MENOR PREÇO, abaixo ou 
igual a R$ 3.000,00 (três mil reais), com recebimento dos envelopes e aberturas 
previstas para o dia 25 de março de 2013, às 14:00 e 14:30 horas, respectivamente. 
Processo Licitatório este, regido pela Lei federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas 
alterações, introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98 e pelas demais 
condições fixadas neste edital, para o fim específico de Contratação de prestação de 
serviços e pré-diagramação, diagramação, scanner, balanceamento de fotos, 
confecção de gráficos, quadros 3D, tabela, edição de foto, fechamento de arquivo para 
pré-impressão, finalização de fotos, imagens e calibração de imagens, todos 
referentes ao Informativo “Tribuna Livre”, produzido e divulgado pela para o período de 
abril a dezembro de 2013. O Edital completo poderá ser obtido junto à Secretaria da 
Câmara, no endereço acima mencionado”. 

 ****************************************************************************************** 
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ANEXO III 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2013 

MODALIDADE CONVITE Nº 003/2013 

******************************************************************************************* 

 

RECIBO 

 

Recebi da Câmara Municipal de Paraguaçu/MG, o EDITAL 
COMPLETO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2013, na MODALIDADE 
CONVITE Nº 003/2013. 

 

 

Paraguaçu, ............. de ....................................... de 2013. 

 

 

CPF......................................................... 

  

  

............................................................................... 
Assinatura 
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ANEXO IV 

MINUTA DO CONTRATO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2013 

MODALIDADE CONVITE Nº 003/2013 

******************************************************************************************* 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
SERVIÇOS DE 
DIAGRAMAÇÃO DO 
INFORMATIVO “TRIBUNA 
LIVRE”, QUE ENTRE SI 
FAZEM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE PARAGUAÇU 
E XXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

                            

 

 
   CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO 
DO INFORMATIVO “TRIBUNA LIVRE”, que entre si fazem de um lado a CÂMARA 
MUNICIPAL DE PARAGUAÇU-MG, pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na 
Rua Jose Bueno, 20, Centro, inscrita no CNPJ Nº 07.480.746/0001-99, neste ato 
representada pelo Presidente, Sr. JOSÉ RAFAEL DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 
residente e domiciliado nesta cidade de Paraguaçu-MG, inscrito no CPF sob o nº 
060.262.506-89, portador da Cédula de Identidade MG-12.678.257,aqui denominada 
como CONTRATANTE, e de outro lado, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX,  
aqui denominada como CONTRATADO, mediante as cláusulas contratuais:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO SERVIÇO E DAS OBRIGAÇÕES 

 
O CONTRATADO se compromete a prestar à CONTRATANTE, os serviços de 

pré-diagramação, diagramação, scanner, balanceamento de fotos, confecção de 
gráficos, quadros 3D, tabela, edição de foto, fechamento de arquivo para pré-
impressão, finalização de fotos, imagens e calibração de imagens, todos referentes ao 
Informativo “Tribuna Livre”, produzido e divulgado pela CONTRATANTE. 
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§1º - O CONTRATADO se compromete a responder pelas despesas 
resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes de danos seja por culpa sua 
ou qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhe venham a ser 
exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do Contrato. 

 

§2º- Todo desenvolvimento dos serviços em questão se dará em estreito 
relacionamento com a direção e equipe técnica da CONTRATANTE, em especial com 
a Assessoria de Imprensa desta Casa de Leis. 

 
§3º - Os serviços de desenvolvimento poderão ser realizados nas instalações 

do CONTRATADO, quando assim se mostrar mais produtivo e conveniente para as 
partes, ou em local indicado pela CONTRATANTE. 

 
§4º - O CONTRATADO responsabilizar-se por todas e quaisquer eventuais 

despesas decorrentes de salários, encargos sociais, horas-extras, impostos, bem 
como quaisquer acidentes de que possam ser vítimas os seus eventuais empregados 
quando em serviço, e por tudo quanto à legislação vigente lhes assegure, inclusive 
férias, aviso prévio, indenização e quaisquer outros direitos. 

 
§5º - O CONTATADO se compromete a refazer todo e qualquer procedimento 

dentro do objeto deste contrato se verificada incorreção e constatado que o erro é da 
responsabilidade do mesmo. 

 
§6º - O CONTRATADO se compromete, ainda, a: 
 

- Submeter-se à fiscalização por parte da CONTRATANTE, acatando as 
determinações e especificações contidas neste contrato;  

- Não se obrigar perante terceiros, dando o presente contrato como garantia ou 
compensar direitos de créditos decorrentes da execução dos serviços ora pactuados 
em operações bancárias/financeiras, sem prévia autorização expressa da 
CONTRATANTE.  

- Fornecer, quando solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de 
recolhimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus eventuais 
empregados, bem como nota fiscal do serviço que objeto do presente contrato. 

 

§7º - A CONTRATANTE se compromete a: 
 

- dispor todos os meios necessários para a realização dos serviços, bem como 
efetuar o pagamento previsto neste contrato;                

- Permitir o acesso do CONTRATADO ao local determinado para prestação 
dos serviços objetos deste contrato, devendo tomar as providências administrativas 
que garantam o livre desempenho de suas atividades;  
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- Fiscalizar e acompanhar toda a execução dos serviços, por meio de um 
funcionário especialmente designado para isso;  

- Informar à CONTRATADA sempre que notar falhas no sistema de execução 
dos serviços contratados; 

- Efetuar o pagamento nos prazos e na forma estipulada no presente contrato;  

 

§8º - O CONTRATANTE exime-se de qualquer responsabilidade por danos 
causados pela CONTRATADO na execução dos serviços objetos do presente 
contrato, respondendo esta última por quaisquer danos eventualmente causados. 

 

§9º - Não será de responsabilidade do CONTRATADO proceder a correção 
ortográfica dos textos, cabendo tal obrigação á Assessoria de Imprensa da 
Contratante. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DESPESAS 
Todas as despesas extras, tais como, locomoção ou alimentação que vierem a 

serem necessárias para a execução dos serviços, correrão por conta do 
CONTRATADO. 
 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 

O presente contrato tem o prazo de 9(nove) meses, iniciando-se a  partir de XX 
de abril de 2013  e término em 31/12/2013,  podendo era prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, período por acordo entre as partes, limitado a 60 meses, 
conforme art. 57, inciso II da Lei 8666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS HONORÁRIOS  
 
A CONTRATANTE se compromete a remunerar os serviços do 

CONTRATADO, com a importância mensal de R$ XXXXXXXX, montando, o presente 
contrato, em R$ XXXXXXXXXXXXX. 

 

§ Único - A referida quantia, conforme já mencionado, será paga mensalmente, 
mediante apresentação da competente Nota Fiscal pelos serviços contratados. 
 

 
CLÁUSULA QUINTA - DAS DESPESAS 

A despesa do presente contrato correrá à conta dos Recursos Orçamentários 
constantes do Orçamento de 2013, nas rubricas: XXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem pagamento 
de multa, ressalvado as seguintes providências: 
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- Se a rescisão partir do CONTRATADO, este deverá notificar a sua renúncia e 
aguardar o prazo de 10(dez) dias para nomeação de substituto. 

 

- Se a rescisão partir da CONTRATANTE, esta deverá estar com os honorários 
quitados até o momento da rescisão. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais, para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, não obstante a idoneidade e 
sinceridade de propósito de ambas as partes. 

 
E, assim, por se acharem ambas as partes de pleno acordo, assinam o 

presente instrumento, perante duas testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, 
para maior validade jurídica. 
 

Paraguaçu, xxx de abril de 2013 
 
 

 
 ________________________ 

             José Rafael de Souza    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL   CONTRATADO 
               CONTRATANTE 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1)_________________________________ 
CPF:           
 
2)__________________________________ 
 
CPF: 
        
 
 
 


