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TERMO DE REFERÊNCIA1  
 

 
 
Modalidade Sugerida: Pregão Presencial para Registro de Preços  
 
Tipo Sugerido: Menor Preço por Item 
 

 

                 
 
 

RESUMO DO OBJETO SUGERIDO 
 

 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL 
GRÁFICO EM GERAL E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO/CONSURGE.  
 
 
Requisitante: Gerência de Logística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Fundamentação Legal: 
Decreto Federal nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000 
Art. 8º. A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras: 
II - o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento 
detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato; 
Decreto Estadual nº. 44.786/2008 (Regulamento da modalidade de licitação denominada pregão em MG): 

Art. 6º A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras: 
I - caberá à unidade solicitante, que em caso de necessidade será auxiliada pela área de suprimento, elaborar o termo de referência e iniciar o processo, 
com as seguintes especificações: 
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TERMO DE REFERÊNCIA2 
 
Unidade Administrativa de Origem: Gerência de Logística 
 
Titular Responsável: Marcelo Lino da Silva 
 
1 - OBJETIVO 
 
O disposto no inciso II do art. 8º do Decreto Federal nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000, 
que aprova o regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns, evidencia que na fase preparatória do Pregão é 
indispensável a elaboração do Termo de Referência, documento que deverá conter 
requisitos essenciais para auxiliar a CPL na elaboração do ato convocatório (Edital) e 
critérios a serem observados na condução do processo de compras, requisição, 
recebimento e fiscalização do cumprimento do objeto. 
 
Conjugado com o disposto na legislação para a realização de licitação na modalidade 
pregão, apresentamos a seguir estudos preliminares realizados contendo elementos 
capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, para a contratação 
solicitada, diante de orçamento, considerando os preços praticados no mercado, a 
definição de métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, 
quando for o caso. 
 
Será tomado como fundamentação legal a o disposto nas seguintes legislações: 
 
 Lei Federal n°. 8.666, 17 de junho de 1993, art. 14°. Nenhuma compra será feita sem a 

adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para 
seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver 
dado causa;  

 Lei Federal n°. 10.520, 17 de julho de 2002, inciso II do art. 3° - a definição do objeto 
deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas as especificações que, por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;  

 Decreto Federal nº 4.342, de 23 de agosto de 2002, que dispõe sobre a Ata de 
Registro de Preços; 

 Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, com suas posteriores 
alterações, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte, e dispõe sobre participação de microempresa e empresa de pequeno porte em 
licitações públicas. 
 

                                                           
§ 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá: 
I - declaração do objeto; 
II - fundamentação simplificada da contratação; 
III - descrição resumida da solução apresentada; 
IV - requisitos da contratação; 
V - critérios de medição e pagamento; 
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de Compras do Governo Federal; 
b) pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; 
d) contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 
VII - adequação orçamentária. 
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- Lei Federal n° 8.666/93 (Lei que rege as licitações), art. 14° – “Nenhuma compra será 
feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 
orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de 
quem lhe tiver dado causa.”;  
 
- Lei Federal n° 10.520/00 (Lei que rege o Pregão Presencial), art. 3°, inciso II – “a 
definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas as especificações que, 
por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição.”;  
 
O Termo de Referência visa esclarecer e direcionar os procedimentos essenciais para a 
Comissão Permanente de Licitação elaborar o ato convocatório e a formalização do 
Processo Administrativo de Licitação. No Termo de Referência, o solicitante apresenta 
sugestões básicas sobre os procedimentos administrativos mais comuns nas licitações 
públicas municipais. 
 
O atendimento aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência evitará equívocos nas 
compras e contratações futuras. 
 
O Termo de Referência dispõe sobre questões relacionadas com as formalizações e 
controles dos procedimentos, assegurando ao requisitante a eficácia da sua pretensão. 
 
O Termo de Referência reproduz as diretrizes e as exigências previstas nas Leis que 
disciplinam o processo formal de licitações públicas, conjugado com a Lei Complementar 
nº. 101, de 04 de maio de 2000. As sugestões e solicitações constantes do Termo de 
Referência são de responsabilidades do requisitante. Portanto, o não acatamento por parte 
da CPL na elaboração do Ato Convocatório, poderá não atender plenamente o objeto 
pretendido. 
 
Solicitamos que o presente Termo de Referência faça parte do processo licitatório e fique à 
disposição dos licitantes interessados, uma vez que o Termo de Referência define, detalha 
e justifica a contratação de forma precisa, bem como os critérios para aceitação dos bens, 
a estrutura de custos, os deveres do contratado, os procedimentos de fiscalização, prazo 
de execução do contrato, penalidades aplicáveis, enfim, tudo que possa auxiliar a CPL. 
 
Desta forma, não poderá ser negado ao licitante o acesso a essas informações, deve 
integrar o Edital ou estar à disposição do licitante para consulta. 
 
2 - OBJETO 
 
O presente documento tem por finalidade definir e especificar os requisitos, objetivos e 
características básicos necessárias, com intuito de contratar empresa especializada para 
futura aquisição parcelada de material gráfico em geral e confecção de carimbos, 
destinados ao atendimento das necessidades do Consórcio/Consurge, conforme 
especificações constantes do anexo I. 
 
3 - JUSTIFICATIVA 
 
Primeiramente, compete destacar que a legalidade dos atos é uma condição para o bom 
andamento dos procedimentos administrativos e, por esta razão, para que a Administração 
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desenvolva de forma eficiente e célere a sua missão de melhor prestação de serviço ao 
cidadão, faz se necessário à contratação de empresa fornecedora deste tipo de objeto. 
 
Na lição de Hely Lopes Meirelles: 
 

"Denomina-se motivação a exposição ou a indicação por escrito dos fatos e 
fundamentos jurídicos do ato (CF. Artigo 50, caput, da Lei 9.784/1999)". "o 
agente da Administração, ao praticar o ato, fica na obrigação de justificar a 
existência do motivo, sem o quê o ato será inválido ou, menos invalidável, por 
ausência de motivação". 

 
O Consórcio/Consurge vem abraçar medidas modernas no registro de preço para 
aquisição parcelada de material gráfico em geral e confecção de carimbos, destinados ao 
atendimento das necessidades do Consórcio/Consurge, relativas ao desenvolvimento de 
suas atividades. 
 
O Consórcio/Consurge possui demanda superior àquela capaz de ser alcançada pelo 
maquinário de impressoras próprio e locado, sendo assim necessário o registro de preços 
dos materiais acima citados, que não podem ser produzidos pela própria administração. 
 
A aquisição destes produtos e serviços é para suprir necessidades constantes de 
manutenção de todos departamentos deste Consórcio/Consurge, para as adequações das 
exigências e divulgação dos atos públicos, proporcionando condições adequadas para o 
desenvolvimento das atividades deste órgão. 
 
A aquisição se justifica pela necessidade desses materiais e produtos suprirem a demanda 
de todas os departamentos, e desta forma, contribuirão de forma efetiva para o 
desenvolvimento dos serviços prestados nas práticas desenvolvidas. 
 
A prestação de serviços na confecção de materiais gráficos e a confecção dos carimbos, 
nas especificações e quantidades definidas, é necessária para a manutenção das rotinas 
operacionais desenvolvidas pelo Consórcio/Consurge, auxiliando no desenvolvimento dos 
trabalhos e dando suporte às atividades realizadas, além de imprescindíveis para o bom 
funcionamento de todos os setores deste Consórcio. O quantitativo do material se justifica 
pela média de consumo atual e pela projeção de consumo futuro.  
 
Também se justifica pela necessidade desses materiais gráficos para a manutenção das 
atividades de seus departamentos, facilitando os trabalhos de todos os setores com a 
utilização de formulários específicos, papel timbrado, envelopes e outros com a logomarca 
do município. A não abertura da licitação poderá prejudicar as atividades desenvolvidas 
pela Administração do Consórcio. Em virtude da imprevisibilidade da quantidade 
necessária dos materiais, bem como a falta de espaço físico para armazenamento. A 
aquisição/prestação dos serviços torna-se mais apropriada por meio do Registro de 
Preços. 
 
O Consórcio/Consurge não possui recursos técnicos próprios para atender a demanda de 
impressão de materiais gráficos em grande escala e/ ou com acabamentos diferenciados. 
Por isso, necessita da contratação de empresa especializada em serviços gráficos. 
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A presente licitação será feita através do Sistema de Registro de Preços, cuja ata 
resultante da licitação terá como validade o período de 12 (doze) meses, sendo vedada a 
sua prorrogação, nos termos do artigo 10 do Decreto Estadual Nº 1.790-R, publicado 25 de 
janeiro de 2007. 
 
A utilização de Sistema de Registros de Preços (SRP) se justifica pelos termos do Decreto 
n.º 1.790- R, 24 de janeiro de 2007, descritos a seguir: 
 

“Art. 4 º Será adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro de Preços 
nas seguintes hipóteses:  
 
I - Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes; 
 
II - Quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de 
entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração 
para desempenho de suas atribuições; 
 
III - Quando for conveniente a aquisição de bens ou contratação de serviços 
para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou programas de 
governo;  
 
IV - Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração”.  

 
Justifica-se ainda a presente aquisição por meio de SRP no fato de que compras 
realizadas por este instrumento são financeiramente mais vantajosas, pois se tem um 
ganho em escala, uma vez que o SRP agrupa a demanda de vários órgãos e entidades 
num só processo de compra. 
 
Esta ação, além de viabilizar preços finais de compra mais baixos, evita que vários 
processos licitatórios sejam criados pelos órgãos e entidades, reduzindo custos e 
despesas administrativas, trâmites processuais, dentre outros.  
 
Dessa forma, o interesse público é resguardado levando-se em consideração o princípio 
constitucional da economicidade e a obrigação que tem qualquer administrador público de 
zelo com a coisa pública. 
 
Portanto, entende-se que a omissão no fornecimento de remédio necessário para a 
proteção da vida do cidadão, certamente configura responsabilidade que justifica o dever 
de indenizar, ainda mais quando há decisão judicial obrigando a fornecer os equipamentos. 
 
4 - METODOLOGIA 
 
Sugere-se que a presente aquisição deverá ser realizada por meio de Processo Licitatório, 
na modalidade de Pregão Presencial, observando os dispositivos legais, notadamente os 
princípios da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Federal no 3.555, 
de 08 de agosto de 2000, pela Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital. 
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5 - REGISTRO DE PREÇOS 
 
O Sistema de Registro de Preços é o conjunto de procedimentos para registro formal de 
preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. É 
um tipo de procedimento de licitação onde os ganhadores não efetivam imediatamente 
após a adjudicação e homologação do certame a entrega de seus produtos/serviços nem 
recebem os empenhos assim que forem declarados aptos a negociarem com o órgão 
licitante.  
 
Eles apenas comparecem ao certame para informar que estão dispostos a vender e/ou 
prestar os serviços ao município por um preço determinado e válido por um período de até 
12 (doze) meses.  
 
No registro de preços administração tem uma garantia de fornecimento certo a preço 
previamente declarado, nas outras modalidades licitatórias corre-se frequentemente o risco 
de os certames fracassarem por ausência de licitantes, variação nos preços, ausência de 
pronta entrega/atendimento. 
 
Quanto ao Sistema de Registro de Preço de acordo com a lição de Celso Antônio Bandeira 
de Mello3: 
 

(...) é um procedimento que a Administração pode adotar perante 
compras rotineiras de bens padronizados ou mesmo na obtenção de 
serviços. Nesse caso, como presume que irá adquirir os bens ou 
recorrer a estes serviços não uma, mas múltiplas vezes, abre um 
certame licitatório em que o vencedor, isto é, o que ofereceu a cotação 
mais baixa, terá seus preços “registrados”. Quando a promotora do 
certame necessitar destes bens ou serviços irá obtê-los, sucessivas 

vezes se for o caso, pelo preço cotado e registrado.  
 

Assim, o Sistema de Registro de Preços não é uma das modalidades de licitação 
constantes da Lei Federal nº 8666/93, e deverá ser efetuado por meio das modalidades - 
concorrência ou pregão, no âmbito das três esferas governamentais. 
 
Ressalta-se que a Lei de Licitações em seu artigo 15, §3o, incisos I, II, III, assim 
regulamentou a matéria: 

§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, 
atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições: 
 
I - seleção feita mediante concorrência; 
 
II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços 
registrados; 
 

III - validade do registro não superior a um ano 
 

A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador 
do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de 

                                                           
3 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. 
p. 530 
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instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de aquisição 
ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei de Licitações. 
 

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e 
de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos 
preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de 
licitação, e facultativo nos demais em que a administração puder substituí-lo 
por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho 
de despesa, autorização de Aquisição ou ordem de execução de serviço.     

 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 
no art. 65 da Lei de Licitações. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos 
serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores. 
 
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá convocar o fornecedor visando à 
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado, frustrada 
a negociação. O fornecedor será liberado do compromisso assumido e poderão ser 
convocados os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 

6 - FUNDAMENTO LEGAL PARA O PREGÃO PRESENCIAL 
 
Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 - Lei das Licitações: 
 

Art. 14 – Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu 
objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob 
pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.  
 
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão 
 
(...) 

 

II - ser processadas através de sistema de registro de preços; 
 

Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002 - Lei que rege o Pregão: 
 
Art. 3° – [...] 
 
II – a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas as 
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição. 

 
Do Julgamento das propostas, deverá obedecer o disposto no art. 04, os incisos X, XI, XII 
da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, que trata o seguinte: 
 

X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de 
menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 
definidos no edital; 
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XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e 
valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua 
aceitabilidade; 
 
XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro 
procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do 
licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento 
das condições fixadas no edital; 

 
7 - TIPO DE LICITAÇÃO SUGERIDA 
 
O tipo de licitação sugerida é o menor preço para registro de preços que entendemos ser a 
melhor forma para a escolha do vencedor da licitação. Por se tratar da modalidade pregão 
não há como afastar a disputa única e exclusivamente por preço, considerando que todas 
as especificações e condições já estão definidas no Termo de Referência.  
 
8 - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE 
 
A razão da escolha da modalidade de licitação pregão presencial se concretiza com os 
resultados que a Administração Pública vem alcançando com a prática dessa modalidade 
no decorrer dessa gestão. O atingimento de índices satisfatórios nos procedimentos de 
compras e principalmente com relação aos aspectos de preço e celeridade (inversão de 
fases, redução de prazos e possibilidade de ofertar lances) justificam a nossa escolha. 
 
Outra vantagem é a simplificação das atividades do pregoeiro, como, por exemplo, 
organizar os lances. Outro aspecto relevante é a possibilidade de licitar objetos comuns a 
todas as unidades administrativas do Consórcio/CONSURGE adotando o procedimento de 
registro de preços.  
 
Por fim, está presente na escolha o principio da eficiência contemplado no caput do art. 37 
da Constituição Federal. 
 
Diante acima exposto justifico a realização de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS. 
 
9 - DA EXCLUSIVIDADE DA LICITAÇÃO PARA ME E EPP 
 
A LC nº 147/2014 que alterou a LC nº 123/2006, dentre outros objetivos, ampliou a 
participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas. 
 
O caput do art. 47 passou a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, 
autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser 
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento 
econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência 
das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. (Grifamos). 
 

A nova redação do art. 47, além de ampliar o rol de entidades que concederão tratamento 
diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, também substituiu a 
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expressão poderá, que transmitia a impressão de faculdade, por deverá, para que não 
haja questionamento acerca da obrigatoriedade de observância. 
 
Já o art. 48, caput e inciso I, da LC nº 123/2006 prevê: 
 

Art. 48 Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 
administração pública: 
 
I – deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à 
participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de 
contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
(Grifamos). 
 

Sendo assim, está dando efetividade ao mandamento legal, tendo em vista que o preço 
médio de cada item, conforme Termo de Referência, do objeto a ser licitado está abaixo do 
limite determinado em Lei. Assim recomendamos a aplicação da modalidade de licitação 
“Pregão Presencial”, direcionada exclusivamente para Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte. 
 
10 - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
Considerando as especificações técnicas e características gerais do objeto que se 
pretende licitar, cabe-nos examinar se ele enquadra nas hipóteses do sistema de registro 
de preço. 
 
Cabe ressaltar, que o gestor público municipal será responsável em buscar o objeto a ser 
licitado, considerando as peculiaridades referentes às necessidades do seu município, 
tendo em vista as especificações técnicas e características do objeto. 
 
Necessário esclarecer que tomaremos como paradigma de análise o Decreto Federal nº 
7.892/13, por questões didáticas e por haver um maior volume e qualidade de referências 
doutrinárias e jurisprudenciais. 
 
O Sistema de Registro de Preço, de acordo com o art. 15, II da Lei Federal nº 8.666/93, é 
um dever a ser utilizado sempre que possível. In verbis: 
 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: [...] 
 
II - ser processadas através de sistema de registro de preços;  

 
Quanto às hipóteses de cabimento do SRP, os incisos I a IV do art. 3º, do Decreto Federal 
nº 7.892/13 estabelecem que tal instituto poderá ser adotado: 

 
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes 
hipóteses: 
 
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes; 
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida 
ou em regime de tarefa; 
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III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços 
para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de 
governo; ou 
 
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração. 

 
Comentando dispositivo idêntico do Decreto Federal nº 3.931/01, que precedeu ao Decreto 
Federal nº 7.892/13, o Professor Jacoby Fernandes4 explica no caso do inciso I: 

 
É a frequência das contratações que justifica o uso do SRP, como nos casos 
de aquisição de papel, grampos para grampeador, borracha, cartucho de tinta 
de impressora, fitas para máquina de escrever, copo descartável. [...] o SRP 
revela-se, assim, como um instrumento adequado às aquisições em que a 
estimativa de consumo é extremamente difícil ou onerosa. (JACOBY 
FERNANDES, 2009, p. 327) 

 
Sob nossa visão contratação dos serviços objeto da presente solicitação e descritos neste 
termo de referencia é de difícil estimativa do exato quantitativo de consumo, justificando-se 
a escolha do SRP para este objeto. 
 
11 - ESTIMATIVA DE QUANTIDADES/VALORES 
 
O Consórcio/CONSURGE requisitante procedeu à pesquisa de preços de mercado para 
verificação dos preços praticados pelas empresas do ramo, apurando os valores e 
percentuais médios constantes no ANEXO deste Termo de Referência. 
 
A estimativa de preços para a aquisição pleiteada é da ordem de aproximadamente              
R$ 196.384,33 (cento e noventa e seis mil e trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e três 
centavos). 
 
Considerando que a estimativa de quantidades de serviços necessários, durante o prazo 
de vigência do contrato, não sendo possível listar e quantificar todos os serviços, pela 
incerteza de quais serviços serão necessários, tomamos por base os gastos por estimativa. 
Trata-se de valor aproximado, haja vista a dificuldade de se prever quais serviços e suas 
respectivas quantidades, que podem ser necessários. 
 
Definiram-se os valores para acobertar as despesas com os serviços, baseando-se em 
cotações, o que é amplamente usado no meio. 
 
12 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 
 
A documentação para fins de habilitação, a ser inclusa no respectivo envelope (Envelope 
nº 01 – Documentos de Habilitação), será composta de:  
 

 Habilitação Jurídica;  
 Regularidade Fiscal e Trabalhista; 
 Qualificação Econômico-Financeira;  

                                                           
4 JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Sistema de Registro de Preços e Pregão Presencial e Eletrônico – Editora Fórum – Belo 

Horizonte – 3ª Edição revista, atualizada e ampliada – 1ª reimpressão 
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 Qualificação Técnica;  
 Documentação Complementar.  

 
13 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Sugere-se ainda que as propostas sejam apresentadas conforme formulário a ser fornecido 
pelo Consórcio/CONSURGE, (modelo de proposta), ou em formulário próprio contendo as 
mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, em 01 
(uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o 
preço de cada item e valor total de cada item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos 
após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário 
mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas. 
 
Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o 
atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e 
constante da proposta; 
 
Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de apresentação da proposta, não havendo indicação expressa, esse prazo 
será considerado como tal; 
 
Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para 
contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva, os dados referentes à 
conta bancária poderão ser informados na fase da contratação. 
 
Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica prevalecerão às da proposta, ocorrendo divergência entre o valor 
unitário e total para os Itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 
 
Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
 
A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 
entrega do objeto licitado, conforme disposto neste Edital. 
 
Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato 
convocatório. 
 
14 - LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será feito pelo Consórcio/CONSURGE, em até 30 (trinta) dias após a data do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no setor de compras Consurge, ou 
mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada. 
 

mailto:licitacao@consurge.saude.mg.gov


CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS 

CNPJ: 20.101.246.0001/67 
licitacao@consurge.saude.mg.gov.br 

(33) 3203-8863 
                                      
 

 

Rua Pedro Lessa, nº 126 – Bairro de Lourdes – Governador Valadares/MG – CEP: 35.030-440 
 

 

A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel 
timbrado da empresa informando a Agência do Banco do Brasil e o numero da Conta a ser 
depositado o pagamento, não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o 
pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 
 
Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 
 
A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas 
de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas 
com outros CNPJs. 
 
15 - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no edital a Administração 
poderá, garantido o contraditório e a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras do 
Contrato, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo 
das demais sanções legalmente cabíveis: 

 Advertência, por escrito; 

 Multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa em entregar os itens licitados, 
ou entregá-los em desacordo com o pactuado, calculada sobre o valor total do contrato, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com o 
Consórcio/CONSURGE, por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a Autoridade 
Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e descredenciamento nos sistemas de cadastramentos de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei Federal nº. 10.520, de 
17/07/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da multa e demais cominações 
legais, conforme determina o art. 7º, da Lei em comento. 
 
16 - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA 
 
É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para 
registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser 
informada no ato compra. 
 
A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar na 
mesma o número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a cópia ao 
processo administrativo de licitação. 
O Setor de Compras solicitará a Contabilidade, a emissão da nota de empenho que deverá 
conter a autorização do ordenador de despesa. 
 
O desembolso se fará mediante adequação orçamentária e financeira com o orçamento 
aprovado para o Órgão, conforme Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro, emitida 
pelas áreas competentes, devidamente autorizadas pelo Exmo. Sr. Diretor Executivo. 
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17 - DAS OBRIGAÇÕES: 
 
17.1. Da Contratada 
 

 Efetuar a prestação dos serviços, de acordo com as especificações e (ou) condições 
constantes deste instrumento, dentro do melhor padrão de qualidade e executar os 
serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer 
danos ou faltas que as mesmas venham a cometer no desempenho de suas funções; 

 Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidade ou 
subcontratações não autorizadas pelo Contratante; 

 Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do cumprimento do objeto acordado, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo 
Contratante; 

 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-
se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento; 

 Substituir no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer mercadoria que a Gerência 
de Logística do Contratante considerar que não atenda às especificações técnicas 
exigidas; 

 Comunicar por escrito ao responsável da Gerência de Logística do Contratante, 
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar 
necessário; 

 Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e 
trabalhistas; resultantes do cumprimento deste instrumento; 

 Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões 
acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes; 

 Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do contrato. 
 
17.2. Do Contratante 
 

 Permitir o acesso de funcionários da Contratada, nas dependências do Contratante, 
para a entrega das notas fiscais e (ou) faturas; 

 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao cumprimento deste contrato 
que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada; 

 Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste instrumento; 

 Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos combustíveis, desde que cumpridas 
todas as exigências do contrato; 

 Comunicar, oficialmente, à Contratada, quaisquer falhas ocorridas, consideradas de 
natureza grave; 

 Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, 
nos termos do artigo 67, da Lei Federal n.º 8.666/93; 

 Expedir atestado de capacidade técnica, que servirá de instrumento de avaliação do 
cumprimento das obrigações contratuais e dos pagamentos devidos; 

 Devolver os serviços inadequados ao uso, solicitando a sua substituição imediata; 
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18 - CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO – JULGAMENTO 
 
A proposta de preço deverá ser apresentada respeitando a Planilha apresentada. 
 
O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
Nos valores ofertados deverão ser consideradas todas as condições constantes deste 
Termo de Referencia e seus Anexos, devendo estar previstos todos os custos com tributos, 
taxas, fretes e seguros, bem como demais despesas incidentes ou necessárias à 
efetivação da execução do contrato. 
 
19 - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura da 
Ata, podendo o contrato de fornecimento ser celebrado a qualquer tempo pela 
Administração, observada a vigência da Ata. 
 
Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
órgão gerenciador poderá: 
 
I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 
ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
 
II. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, não 
havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador poderá revogar a Ata de Registro de 
Preços. 
 
20 - PRAZO DE ASSINATURAS ATA / CONTRATO 
 
O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços será de 05 (cinco) dias após o 
devido recebimento da convocação da empresa pela Administração. 
 
O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias após o devido recebimento da 
convocação da empresa pela Administração. 
 
21 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
 
A ordem para a entrega dos produtos/materiais será autorizada, em todo caso, pelo Diretor 
Executivo ou servidor designado por ele. As emissões de Autorizações suas retificações ou 
cancelamentos, totais ou parciais, serão, igualmente, autorizados pelo Diretor Executivo ou 
servidor designado por ele. 
 
22 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO 
 
A fiscalização da execução do contrato será exercida pela Gerência de Logística, a quem 
competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o previsto no 
edital e na proposta da CONTRATADA.  
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Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do 
contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por 
escrito, bem como das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou 
defeito apontado. 
 
A fiscalização de execução do contrato será exercida por um representante da Gerência de 
Logística especialmente designado (Artigo 67º da Lei Federal Nº. 8.666/1993). 
 
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado 
ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Artigo 70 da Lei 
Federal Nº. 8.666/1993. 
 
Todo e qualquer dano decorrente da inexecução parcial ou total do contrato, ainda que 
imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 
 
Será direito da Gerência de Logística recusar os produtos/materiais, objeto quando 
entender que sua execução estiver irregular, através do Fiscal do Contrato. 
 
O recebimento e a aceitação do objeto de licitação obedecerão ao disposto no Artigo 73, 
inciso II e seus parágrafos, da Lei Federal Nº. 8.666/1993. 
 
23 - CONDIÇÕES GERAIS    
 
O Consórcio/CONSURGE e a contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, nos termos do art. 65, inciso II, letra “d”, da Lei Federal nº. 8.666/93, 
por repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição 
dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos e formação de 
preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.  
 
Qualquer tolerância por parte do Consórcio/CONSURGE, no que tange ao cumprimento 
das obrigações ora assumidas pela contratada, não importará, em hipótese alguma, em 
alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas 
as cláusulas deste Contrato e podendo o Consórcio/CONSURGE exigir o seu cumprimento 
a qualquer tempo.  
 
A contratação dos produtos não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou 
de responsabilidade entre o Consórcio/CONSURGE e os agentes, prepostos, empregados 
ou demais pessoas da contratada designadas para a execução do objeto, sendo a 
contratada a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das 
relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação 
pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer 
outra.  
 
A contratada, por si, seus agentes, prepostos ou qualquer encarregado, assume inteira 
responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao 
Consórcio/CONSURGE, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da 
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execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao 
Consórcio/CONSURGE direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por 
tais danos ou prejuízos.  
 
A contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações 
e documentos fornecidos pelo Consórcio/CONSURGE ou obtidos em razão da execução 
do objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a 
vigência do contrato e mesmo após o seu término.  
 
Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou 
laborados pela contratada serão de exclusiva propriedade do Consórcio/CONSURGE, não 
podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão 
com a prévia e expressa autorização deste, sob pena de responsabilização administrativa, 
civil e criminal, nos termos da legislação pátria vigente.  
 
26 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o Edital, na forma eletrônica, ou mediante o encaminhamento de 
petição por escrito à Comissão Permanente de Licitação, que tem competência para decidir 
sobre aceitabilidade do recurso. 
  
Caberá à CPL, auxiliada pelos setores responsáveis a elaboração do Edital, decidir sobre a 
impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. Acolhida a impugnação contra o ato 
convocatório conforme conteúdo da petição, será designada nova data para a realização 
do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no Edital, 
cabendo a CPL os procedimentos e publicação dos atos.  
 
Os pedidos de esclarecimentos sobre item (produtos) constante(s) do Termo de Referência 
e ao Processo Licitatório deverão ser enviados à CPL, até 03 (três) dias úteis anteriores à 
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 
internet, através do e-mail: licitacao@consurge.saude.mg.gov.br. 
 
O pedido de esclarecimentos será respondido em até 24 (vinte e quatro) horas. Qualquer 
modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se 
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. Não havendo 
expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 
 
No Credenciamento e no julgamento da habilitação e das propostas, ao Pregoeiro poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
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validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação, classificação e ampliar a 
competitividade entre os participantes.  
 
A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em 
face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 
fundamentado.  
 
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. O desatendimento 
de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público, sendo ao Pregoeiro autoridade competente para julgar esses atos. As normas que 
disciplinam o Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 
processo, prevalece a previsão do Edital.  
 
Governador Valadares/MG, 19 de maio de 2021. 
 
 

_______________________________ 
MARCELO LINO DA SILVA 

Gerente de Logística 
 
APROVAÇÃO DO DIRETOR: 
 
Aprovo o presente Termo de Referência na forma de Pregão Presencial, do tipo Registro de Preços, com 
julgamento das propostas pelo Menor Preço por Item, visando a aquisição de materiais gráficos em geral e 
confecção de carimbos, na forma das Leis Federais 10.520/00 e nº 8.666/93 e das demais normas aplicáveis 
ao objeto. 

 
 

______________________________ 
NARCÉLIO ALVES COSTA 

Diretor Executivo 

 
 
 
 
 
 

mailto:licitacao@consurge.saude.mg.gov


CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS 

CNPJ: 20.101.246.0001/67 
licitacao@consurge.saude.mg.gov.br 

(33) 3203-8863 
                                      
 

 

Rua Pedro Lessa, nº 126 – Bairro de Lourdes – Governador Valadares/MG – CEP: 35.030-440 
 

 

Anexo I 
 

DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES ESTIMATIVAS 
 
1. DO OBJETO - Registro de Preços para futura aquisição parcelada de material gráfico 
em geral e confecção de carimbos, destinados ao atendimento das necessidades do 
Consórcio/Consurge. 
 
2. PREÇO MÉDIO ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO: R$ 196.384,33 (cento e noventa e 
seis mil e trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos). 
 
3. CARACTERISTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: 
 
3.1. Os itens cotados deverão conter as especificações descritas no objeto, para melhor 
identificação pelao Pregoeiro. 
 

ITEM OBJETO ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UND QTDE 
 MÉDIA 
VALOR  

MÉDIA 
VALOR 
TOTAL 

1 
BLOCOS - 10X1 / 
BLOCO DE 
ANOTAÇÕES  

1 VIA 15X21 CM, 1X0 COR, TINTA PRETA EM PAPEL 
OFF SET 75G. CTP INCLUSO.COLADO. 

BL 200 R$ 3,96 R$ 791,33 

2 
BLOCOS - 50X2 - 
FICHA APH 

1 VIA 21X30 CM, 1X0, TINTA PRETA EM AUTO 
COPIATIVO CB, CTP INCLUSO. 
1 VIA 21X30 CM, 1X0 COR, TINRA PRETA EM AUTO 
COPIATIVO CFB. COLADO 

BL 1500 R$ 17,21 R$ 25.815,00 

3 

BLOCOS - 50X3 - 
REQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE 
CONSUMO 

1 VIA 15X21 CM, 2X0 CORES, TINTA ESCLA  EM 
PAPEL OFF SET 56G. CTP INCLUSO. 1 VIA 15X21 
CM, SEM IMPRESSÃO EM PAPEL CARBONO.1 VIA 
15X21 CM, 2X0, TINTA ESCALA EM PAPEL OFF SET 
56G.COLADO , NUMERADO. 

BL 5000 R$ 10,03 R$ 50.133,33 

4 

BLOCOS - 50X2 - 
REQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE 
CONSUMO 

1 VIA 15X21 CM, 2X0 CORES, TINTA ESCLA A EM 
AUTO COPIATIVO CB, CTP INCLUSO. 1 VIA 15X21 
CM, 2X0 CORES, TINTA ESCALA EM AUTO 
COPIATIVO CFB . COLADO, NUMERADO. 

BL 5000 R$ 11,53 R$ 57.633,33 

5 

BLOCOS - 50X3 - 
CHECK LIST 
CONDUTOR 
/VEICULO  

1 VIA 21X30 CM, 2X0 CORES, TINTA ESCALA EM 
PAPEL OFF SET 56G. CTP INCLUSO.1 VIA 
21X30CM, SEM IMPRESSÃO EM PAPEL CARBONO. 
1 VIA 21X30CM, 2X0 CORES, TINTA ESCALA EM 
PAPEL OFF SET 56G. COLADO. 

BL 500 R$ 13,56 R$ 6.780,00 

6 

BLOCOS - 50X2 - 
CHECK LIST 
CONDUTOR 
/VEICULO  

1 VIA 21X30 CM, 2X0 CORES, TINTA ESCALA EM 
AUTO COPIATIVO CB, CTP INCLUSO. 1 VIA 21X30 
CM, 2X0 CORES, TINTA ESCALA EM AUTO 
COPIATIVO CFB. COLADO. 

BL 500 R$ 16,85 R$ 8.426,67 

7 
BLOCOS - 50X3 - 
CHECK LIST USA 

1 VIA 21X30 CM, 1X1 COR, TINTA PRETA EM PAPEL 
OFF SET 75G. CTP INCLUSO. 
 1 VIA 21X30 CM, 1X1 COR, TINTA PRETA EM 
PAPEL OFF SET 75G. 
 1 VIA 21X30 CM, 1X0 COR, TINTA PRETA EM 
PAPEL OFF SET 75G. COLADO. 

BL 300 R$ 16,82 R$ 5.046,00 

8 
BLOCOS - 50X2 - 
CHECK LIST USB 

1 VIA 21X30 CM, 1X1 COR, TINTA PRETA EM PAPEL 
OFF SET 75G. CTP INCLUSO.  
1 VIA 21X30 CM, 1X1 COR, TINTA PRETA EM PAPEL 
OFF SET 75G. COLADO. 

BL 1000 R$ 12,36 R$ 12.363,33 

9 

BLOCOS - 100X1 -  
FORMULARIO 
JUSTIFICATIVA DE 
P. ELETRONICO 

1 VIA 10,5X14,8 CM, 3X0 CORES, TINTA ESCALA EM 
PAPEL OFF SET 75G. CTP INCLUSO. COLADO.. 

BL 200 R$ 6,39 R$ 1.278,00 

10 

BLOCOS - 100X1 -  
FORMULARIO 
TROCA DE 
PLANTÃO 

1 VIA 10,5X14,8 CM, 3X0 CORES, TINTA ESCALA EM 
PAPEL OFF SET 75G. CTP INCLUSO. COLADO.. 

BL 200 R$ 6,39 R$ 1.278,00 

11 BLOCO DE  1X0 COR, COLADO - BLOCOS COM 50 VIAS CADA BL 100 R$ 3,05 R$ 305,00 
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RECEITUÁRIO - 
1 VIA 15X21 CM 

BLOCO 

12 
BLOCOS - 50X2 - 
SOLICITAÇÃO DE 
PASSAGEM DIARIA  

1 VIA 21,5X 23 CM, 2X0 CORES, TINTA ESCALA EM 
AUTO COPIATIVO CB, CTP INCLUSO. 1 VIA 
21,5X23M CM, 2X0 CORES, TINTA ESCALA EM 
AUTO COPIATIVO CFB. COLADO. 

BL 50 R$ 17,57 R$ 878,33 

13 
CARIMBO DE 
MADEIRA 4,5X2 CM 

CARIMBO DE MADEIRA 4,5X2 CM UND 10 R$ 21,67 R$ 216,67 

14 
CARIMBO DE 
MADEIRA 6X3 CM 

CARIMBO DE MADEIRA 6X3 CM UND 10 R$ 31,33 R$ 313,33 

15 
CARIMBO DE 
MADEIRA 8X3,5 CM 

CARIMBO DE MADEIRA 8X3,5 CM UND 5 R$ 36,33 R$ 181,67 

16 
CARIMBO DE 
MADEIRA 6X4 CM 

CARIMBO DE MADEIRA 6X4 CM UND 5 R$ 32,33 R$ 161,67 

17 
CARIMBO DE 
MADEIRA 5X2,5 CM 

CARIMBO DE MADEIRA 5X2,5 CM UND 5 R$ 26,67 R$ 133,33 

18 
CARIMBO DE 
MADEIRA 4X7,5 CM 

CARIMBO DE MADEIRA 4X7,5 CM UND 5 R$ 35,33 R$ 176,67 

19 

CARIMBO 
REDONDO DE 
MADEIRA 4 CM DE 
DIÂMETRO 

CARIMBO REDONDO DE MADEIRA 4 CM DE 
DIÂMETRO 

UND 5 R$ 28,33 R$ 141,67 

20 
CARIMBO 
AUTOMÁTICO 
38X14 MM 

CARIMBO AUTOMÁTICO 38X14 MM UND 15 R$ 40,33 R$ 605,00 

21 
CARIMBO DE 
MADEIRA 5X7 CM 

CARIMBO DE MADEIRA 5X7 CM UND 3 R$ 38,00 R$ 114,00 

22 
CARIMBO DE 
MADEIRA 7,5X7 CM 

CARIMBO DE MADEIRA 7,5X7 CM UND 3 R$ 41,67 R$ 125,00 

23 
CARIMBO DE 
MADEIRA 9X10 CM 

CARIMBO DE MADEIRA 9X10 CM UND 3 R$ 52,67 R$ 158,00 

24 
CARIMBO DE 
MADEIRA 2X9 CM 

CARIMBO DE MADEIRA 2X9 CM UND 3 R$ 32,33 R$ 97,00 

25 
CARIMBO DE 
MADEIRA 4,5 X 5 
CM 

CARIMBO DE MADEIRA 4,5 X 5 CM UND 3 R$ 32,67 R$ 98,00 

26 
CARTÕES DE 
VISITA - VERNIZ SÓ 
FRENTE 

9X5 CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL 
COUCHÊ BRILHO 300G. CTP INCLUSO. VERNIZ UV 
TOTAL, 1 NRO DE LADOS. 

BL 5000 R$ 0,25 R$ 1.265,00 

27 
ENVELOPES -24X34 
CM FECHADO 

PLANO 1: 30X42 CM, 3X0 CORES, TINTA ESCALA 
EM PAPEL OFF SET 120G. CTP INCLUSO. PLANO 2: 
30X42 CM, SEM IMPRESSÃO EM PAPEL OFF SET 
120 G. CORTE /VINCO. 

BL 3000 R$ 0,94 R$ 2.824,00 

28 
ENVELOPES -11X23 
CM FECHADO 

28X29 CM, 3X0 CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL 
OFF SET 120G. CTP INCLUSO. CORTE / VINCO. 

BL 3000 R$ 0,67 R$ 2.020,00 

29 
IMPRESSOS - 
CERTIFICADOS  

21X30CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL 
OFF SET 180G. CTP INCLUSO. 

BL 5000 R$ 1,73 R$ 8.650,00 

30 
IMPRESSOS - 
CREDENCIAIS  

10X15 CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL 
OFF SET 180G. CTP INCLUSO. FURADO - COM 
CORDA 

BL 5000 R$ 0,96 R$ 4.775,00 

31 
PAPEL CARTA - 
TIMBRADO 

21X29,7 CM, 3X0 CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL 
OFF SET 90G. CTP INCLUSO. 

BL 3000 R$ 0,31 R$ 930,00 

32 PASTA S 

PLANO 1: 31X45 CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA 
EM CARTÃO TRIPLEX 250G. CTP INCLUSO. PLANO 
2: 15X21 CM, SEM IMPRESSÃO EM CRTÃO TRIPLEX 
250. DOBRA, CORTE/VINCO, CORTE/VINCO 

UND 1000 R$ 2,18 R$ 2.180,00 

33 TROCA DE REFIL 
TROCA DE REFIL/ ALMOFADA PARA CARIMBO 
AUTOMÁTICO 38X14 MM 

UND 15 R$ 16,67 R$ 250,00 

34 
TROCA DE PLACA 
DE TEXTO 

TROCA DE PLACA DE TEXTO/ BORRACHA PARA 
CARIMBO AUTOMÁTICO 38X14 MM 

UND 15 R$ 16,00 R$ 240,00 

VALOR TOTAL R$ 196.384,33 

 
Governador Valadares/MG, 19 de maio de 2021. 
 
 

_______________________________ 
MARCELO LINO DA SILVA 

Gerente de Logística 
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