
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR 

EDITAL DE CONVITE 
 

 

Processo nº. 07/2018 
CONVITE Nº 06/2018 
Dotação: R$ 77.634,33 
Abertura: 01 de março de 2018 
Encerramento: 07 de março de 2018 às 10:00 horas 
 
    Convidamos esta empresa para participar da Licitação na 
modalidade CONVITE, regida pela Lei Federal 8.666/93, com nova redação dada pela 
Lei Federal 8.883/94. 
    O envelope contendo a proposta deverá ser entregue na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR, sita na Praça Joaquim Carlos Garcia, 384, até 
o dia 07 de março de 2018, às 10:00 horas, quando será aberto, não sendo consideradas  
propostas em atraso. 
 

I – OBJETO 
 
    O OBJETO DO PRESENTE Convite de Preços para aquisição 
de diversos materiais gráficos, descrito a seguir, no Anexo I - da Carta Convite nº. 
06/2018, que são parte integrante do presente edital. 
 

II – PROPOSTA 
 
1 – A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, endereçado à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR, especificando a data, hora do encerramento e 
o número do presente Convite de Preços e seu processo. 

2 – A proposta poderá ser datilografada em papel timbrado ou preenchido o 
Convite em anexo, em uma via, sem rasuras ou entrelinhas, com nome completo e 
assinatura da pessoa credenciada, e conter ainda: 

a) Prazo de validade, que deverá ser no mínimo 10 dias, a contar da data 
da abertura dos envelopes. Caso não conste da proposta, o prazo de validade será 
considerado de 10 dias. 

b) Deverá constar da proposta o prazo de entrega, que será conforme a 
necessidade dos materiais pedidos pelo Setor de Compras do município;  

c) O número do CNPJ, impresso e carimbado. 
 
3 – O preço deverá ser unitário e total e já estar incluso toda incidência de impostos 

e custos diversos. 
        Não serão consideradas despesas adicionais em separado. 
 
4 – O preço dos produtos deverá ser expresso em moeda corrente nacional. 
                  Os valores acima, especificados na data da apresentação da proposta, 

deverão ser líquidos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionaria. 
     

III -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

1 – O pagamento será efetuado até o dia 30 (trinta) do mês subsequente ao mês 
da entrega dos materiais. 
2 – Quando a vencedora não cumprir quaisquer das obrigações assumidas, ficará 
sujeita às penalidades fixadas pela Lei Federal 8.666/93, artigos 89 a 98, com 
redação dada pela Lei Federal nº 8883/94. 
 

IV – JULGAMENTO 
 

1 – As propostas serão julgadas pelo critério de “menor preço individual”, sendo 
vencedora a que fornecer proposta de menor preço. 
2 – Na hipótese de empate de duas ou mais proposta, a adjudicação será 
procedida através de sorteio, conforme artigo 45, parágrafo segundo, da Lei 
Federal 8.666/93. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR 

 
3 – As quantidades especificadas no presente Convite poderão ser alteradas para 
mais ou menos, em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu total, de acordo com 
o artigo 65,II, parágrafo primeiro da Lei Federal 8.666/93. 

     O material descrito na relação anexa deverá estar com 
o prazo de validade vigindo, e ser entregue conforme solicitação da Secretaria Municipal 
de Compras do Município.  
     A PREFEITURA MUNICIPAL se reservam o direito de 
inspecionar o objeto, podendo recusá-lo ou solicitar sua substituição, também de anular 
ou revogar o contrato, adquirir no todo ou em parte, ou rejeitar todas as propostas, desde 
que, justificadamente, haja conveniência administrativa para seus serviços e por razões 
de interesse público. 
     A Empresa concorrente deverá emitir declaração 
expressa de que concorda e sujeita-se a todos os termos do presente Convite de Preços. 
     Maiores informações, poderão ser obtidas na 
PREFEITURA MUNICIPAL, no horário comercial ou pelo telefone (0XX) 17-3889.1286. 

Prefeitura Municipal de Altair – SP, 01 de março de 2018. 
 
 

 
DR. ANTONIO PADRON NETO 
          Prefeito Municipal 

 
 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR 

 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ALTAIR 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS 
 

DIVISÃO DE COMPRAS 

Convite Nº 06/2018 
 

DE 01/03/2018 
 

ENCERRAMENTO EM: 
 

07/03/2018 às 10:00 hs 

 

Nome do Proponente:                                                                                          CNPJ:   
 

Endereço:                                                                                                              FONE: 
             

Cidade:                                                                                   UF:                        CEP:  

 

Item Quantidade Especificação Preço  

Unitário R$ 

Preço Total 

R$ 

01 10.000 fls Receituário Azul – papel sulfite 75 gr   

02 200x100 fls Receituário de Exame (sadt) papel sulfite 75 gr   

03 5.000 unid Envelope Saco Ouro Prontuário 26x36 – papel 90 gr   

04 10.000 unid Programa da Saúde – Agente Comunitário   

05 50.000 unid Receituário – papel sulfite 75 gr   

06 200x100 fls Guia de Encaminhamento – papel 75 gr   

07 100x100 fls Atestado Médico – papel 75 gr   

08 100x100 fls Receituário Controle Especial – papel 75 gr   

09 10.000 unid Ficha Boletim Atividade de Vigilância e Controle   

10 100x100 fls Solicitação de teste Vários – papel 75 gr   

11 100x2 vias Requisição de Materiais e Medicamentos– papel 75 gr   

12 5.000 unid Declaração de Comparecimento   

13 5.000 unid Boletim Acompanhamento direto – papel 75 gr   

14 5.000 unid Programa da saúde – agente comunitário – papel 75gr   

15 5.000 unid Solicitação de Exame – papel sulfite 75 gr   

16 15.000 unid Atendimento – papel sulfite 75 gr   

17 5.000 unid Envelope Saco 20x28 – papel 90 gr - prefeitura   

18 7.000 unid Capas de Empenho – papel sulfite 75 gr - prefeitura   

19 1.000 unid Capas de Processo – papel cartolina 180 gr - prefeitura   

20 60.000 fls Papel Ofício Timbrado – Papel  75 gr - prefeitura   

21 3.000 unid Envelope Ofício 114x229 – papel 90 gr - prefeitura   

22 3.000 unid Envelope Saco 260x360 – papel 90 gr - prefeitura   

23 50x100 fls Requisição de Materiais – papel 75 gr - prefeitura   

            TOTAL................................................................................. ..........................................R$  
 
 

O critério de julgamento desta Licitação será por: MENOR PREÇO  

O proponente deverá preencher os seguintes quadros abaixo: 

Local de entrega: PREFEITURA MUNICIPAL                Prazo de Entrega: conforme necessidade 

Prazo de validade da Proposta: 10 dias                               Condições de Pagamento: parcelado 

Observações Necessárias:____________________________________________________________________ 

A Prefeitura reserva-se o direito de no julgamento das propostas, recusar ás que julgar inconvenientes ou todas, 

sem que com isso, se responsabilize por qualquer indenização. 

 
 
 

DADOS COMPLEMENTARES: 

Prefeitura do Município de Altair 

Praça Joaquim Carlos Garcia, 384 

CEP: 15.430-000-Fone: 3889-1286 

CNPJ: 45.152.782/0001-12 

DATA E CARIMBO DA FIRMA  
 

__________________________ 

                    ASSINATURA 

  

 

 

CONVITE N.  06/2018 
Recebi(emos) em __/03/2018 

 

_____________________ 

ASSINATURA 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR 

 
ANEXO I DA CARTA CONVITE Nº 06/2018 

 

                   Aquisição de diversos materiais gráficos, a serem entregues no prazo de 12 

(doze) meses, conforme pedido feito pela Secretaria Municipal de Suprimentos, a saber:- 
 

Item Quantidade Especificação 

01 10.000 fls Receituário Azul – papel sulfite 75 gr 

02 200x100 fls Receituário de Exame (sadt) papel sulfite 75 gr 

03 5.000 unid Envelope Saco Ouro Prontuário 26x36 – papel 90 gr 

04 10.000 unid Programa da Saúde – Agente Comunitário 

05 50.000 unid Receituário – papel sulfite 75 gr 

06 200x100 fls Guia de Encaminhamento – papel 75 gr 

07 100x100 fls Atestado Médico – papel 75 gr 

08 100x100 fls Receituário Controle Especial – papel 75 gr 

09 10.000 unid Ficha Boletim Atividade de Vigilância e Controle 

10 100x100 fls Solicitação de teste Vários – papel 75 gr 

11 100x2 vias Requisição de Materiais e Medicamentos– papel 75 gr 

12 5.000 unid Declaração de Comparecimento 

13 5.000 unid Boletim Acompanhamento direto – papel 75 gr 

14 5.000 unid Programa da saúde – agente comunitário – papel 75gr 

15 5.000 unid Solicitação de Exame – papel sulfite 75 gr 

16 15.000 unid Atendimento – papel sulfite 75 gr 

17 5.000 unid Envelope Saco 20x28 – papel 90 gr - prefeitura 

18 7.000 unid Capas de Empenho – papel sulfite 75 gr - prefeitura 

19 1.000 unid Capas de Processo – papel cartolina 180 gr - prefeitura 

20 60.000 fls Papel Ofício Timbrado – Papel  75 gr - prefeitura 

21 3.000 unid Envelope Ofício 114x229 – papel 90 gr - prefeitura 

22 3.000 unid Envelope Saco 260x360 – papel 90 gr - prefeitura 

23 50x100 fls Requisição de Materiais – papel 75 gr - prefeitura 

 
DR. ANTONIO PADRON NETO 
      Prefeito Municipal



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR 

ANEXO II 

 MINUTA DE CONTRATO  

 
                                                            A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR, Estado de 
São Paulo, entidade de direito público interno, com sede à Praça Joaquim Carlos Garcia, 
nº. 384, centro, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.152.782/0001-12, neste ato representada pelo 
Sr. Prefeito  Municipal,   DR. ANTONIO PADRON NETO,   daqui   por diante denominada 
CONTRATANTE, a firma ______________________________________, inscrita no 
CNPJ sob nº. ----------------------neste ato representada pelo Sr. 
________________________________, portador do RG.nº.____________________, 
CPF/MF.nº.__________________, residente à __________________________, daqui por 
diante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado, conforme cláusulas 
abaixo: 
  

  CLÁUSULA PRIMEIRA:  OBJETO  
 1.1- Constitui objeto deste contrato o fornecimento de diversos 
materiais de gráficos destinados aos diversos setores da Prefeitura Municipal de Altair, 
descritos na planilha em anexo que passa a fazer parte e integra este contrato. 
 

                                 1.2- Os  materiais deverão ser entregue conforme pedido feito pelas 
Secretarias Municipais do Município, cuja contratação faz-se mediante processo de 
licitação, modalidade Carta Convite nº 06/2018. 
  
 CLÁUSULA SEGUNDA : REGIME DE EXECUÇÃO 
 

 2.1- O regime de execução do objeto deste contrato é o execução 
direta, com o fornecimento de diversos materiais graficos destinados aos diversos setores 
da Prefeitura Municipal de Altair, no período de 12 (doze) meses. 
                                   2.2- Os produtos entregues deverão estar com o prazo de validade 
vigindo. 
  CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO 
 

 O presente contrato tem prazo de vigência determinado de 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período e por 
acordo entre as partes, respeitado o disposto no § 1º inciso IV, do artigo 57 e § 2º do artigo 
58, ambos da  Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA: PREÇO E CONDIÇÕES 
  

 4.1- A contratante pagará à contratada, pelo fornecimento de diversos 
materiais gráficos destinados aos diversos setores da Prefeitura Municipal de Altair, a 
importância total de R$ ________________ (_____________________). 
                                    4.2 -  Os pagamentos serão feitos mediante a Nota Fiscal, após a 
entrega dos materiais, na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Altair-SP. 
                                    4.3 -  Os preços são fixo e irreajustávei 
 
  CLÁUSULA QUINTA : PARALISAÇÃO  
 

 Será considerado justa causa para a suspensão da entrega dos 
materiais e do pagamento, e, posterior rescisão do presente termo o atraso de pagamento 
dos valores ou da entrega dos referidos materiais, com isenção da parte adimplente de 
quaisquer responsabilizações. 
  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR 

  
CLÁUSULA SEXTA: CONVITE 

 A presente contratação faz-se através da Carta Convite nº 06/2018, e 
será regida pelas regras fixadas pela Lei  8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1.994. 
 
 CLÁUSULA SÉTIMA: DIREITOS GERAIS 
 

 Além das cláusulas contratuais deste termo, os contratantes declaram 
conhecer e sujeitar-se às normas do Edital de licitação nº. 07/2018, da Carta Convite nº. 
06/2018 e da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especialmente aos 
casos de rescisão administrativa previstos nos seus artigos 77 e 78. 
 
 CLÁUSULA OITAVA: MULTAS 
 

 No caso de inexecução total ou parcial do presente contrato, ou 
mesmo em caso de mora contratual, será imputada multa de 10% (dez por cento) do valor 
do contrato, à parte responsável pelo inadimplemento do contrato, sem prejuízo da rescisão 
contratual. 
 

 CLÁUSULA NONA: RESCISÃO CONTRATUAL 
  

  9.1- Constitui motivo e justa causa para rescisão do presente contrato 
o descumprimento pelas partes de quaisquer das condições estabelecidas neste contrato, 
além das hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei 8666/93. 

  Parágrafo Primeiro: A rescisão contratual dar-se-á por iniciativa de 
quaisquer das partes, desde que notifique a outra parte por escrito, com antecedência de 
30 (trinta) dias. 

               9.2- A contratada declara e reconhece expressamente os direitos da 
administração, em caso de rescisão administrativa. 

CLÁUSULA DÉCIMA: CRÉDITO/DOTAÇÃO 

  As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de 
dotação própria, constante do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Altair, 
suplementada se necessário, a saber: 
 

 

02 – PREFEITURA MUNICIPAL 
02.02 – CHEFIA DO EXECUTIVO 
02.02.01 – Gabinete do Prefeito e Dependências 
02.03 – SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 
02.03.01 –Administração e Finanças 
02.07 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
02.07.01 – Fundo Municipal de Saúde 

33.90.30 – Material de Consumo  

 

                          CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: FORO 

  As partes elegem o Foro da Comarca de Olímpia/SP para dirimir 
quaisquer questões oriundas deste contrato, por mais privilegiado que outro seja. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR 

   

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DISPOSIÇÕES FINAIS 

            O presente contrato foi elaborado em consonância com o disposto na 
Carta Convite nº 06/2018, cujo aviso foi devidamente publicado na forma da Lei e 
interpreta-se como um contrato administrativo, aplicando-se os princípios da teoria geral 
dos contratos e as normas de direito público incidentes na espécie, notadamente as 
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1.994. 

 E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias 
de igual teor e forma e na presença das testemunhas abaixo. 

 Prefeitura Municipal de Altair/SP, _____ de ____________ de 2018. 

 

        - DR. ANTONIO PADRON NETO -                – ______________________________   

                   P/ Prefeitura                                                            Contratado 

 

 

Testemunhas:- 

______________________________ 

 

_______________________________ 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR 
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