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ANEXO VII – TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 

 

 

1. OBJETO  

Constitui objeto do presente pregão presencial o Registro de Preços com vistas à futura e eventual aquisição de 

materiais de expediente/escritório, pelo período de 12 meses, conforme especificações e características a seguir: 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 

MARCA 

REFERÊNCIA 

1 Apontador 

 Apontador com depósito plástico de 4cm, 

resina termoplástica e lâmina em aço inox. und 10 Tilibra 

2 

Bloco auto 

adesivo 

Bloco de anotações Auto adesivo 

Reposicionável 38mmx51mm, Amarelo 

4 blocos 

c/100 fls 10 Adelbras 

3 

Bloco de 

Anotações 

Autoadesivo 

Bloco de anotações Auto adesivo 

Reposicionável 76mm x76mm, Amarelo 

4 blocos 

c/100 fls 10 Adelbras 

4 Borracha 

Borracha natural para lápis e lapiseira, sem 

nenhum corante, isenta de substância tóxica, 

macia, capaz de apagar totalmente a escrita 

sem manchar ou borrar o papel. und 20 Mercur 

5 Caderno espiral 

Capa dura 200 folhas pautadas medindo 

227x220mm espiral em arame. und 20 Tilibra 

6 

Caixa 

Correspondência 

Caixa para correspondência simples, acrílica, 

classica, cristal. und 20 Acrimed 

7 

Caixa de arquivo 

morto 

Caixa de arquivo morto; polionda 135 x 250 

x 360 mm; modelo desmontável; gramatura 

400gr m2 fechamento com travamento 

interno; impressão em dois lados. Papelão. 

Marrom und 100 Polibras 

8 Calculadora 

Possui 10 dígitos e 24 teclas e você poderá 

fazer operações de adição, subtração, 

multiplicação, divisão, raiz quadrada, 

porcentagem, inversão de sinais. und 10 Cassio 

9 

Caneta 

Esforográfica 

AZUL 0,8mm 

Caneta esferográfica com corpo sextavado 

em material transparente composta por esfera 

de tungstênio, ponta de latão, resinas 

termoplásticas, escrita de traço fino de 0,8 

mm, tampa e tampinha na cor da tinta e 

tampa antiasfixiante. Cor azul 

caixa 

c/50 und 2 Compactor 

10 

Caneta 

Esforográfica 

PRETA 0,8mm 

Caneta esferográfica com corpo sextavado 

em material transparente composta por esfera 

de tungstênio, ponta de latão, resinas 

termoplásticas, escrita de traço fino de 0,8 

mm, tampa e tampinha na cor da tinta e 

caixa 

c/50 und 2 Compactor 
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tampa antiasfixiante. Cor preta 

11 

Caneta 

Esforográfica 

VERMELHA 

0,8mm 

Caneta esferográfica com corpo sextavado 

em material transparente composta por esfera 

de tungstênio, ponta de latão, resinas 

termoplásticas, escrita de traço fino de 0,8 

mm, tampa e tampinha na cor da tinta e 

tampa antiasfixiante. Cor vermelha 

caixa 

c/50 und 2 Compactor 

12 

Caneta marca 

texto 

Caneta marca texto ponta indeformável; 

chanfradas para linhas finas e grossas; tinta 

fluorescente a base de água; amarela, rosa, 

verde, azul, roxa und 20 Cis 

13 Clips 3/0 

Clips para papeis niquelado 3/0 . Matéria 

prima aço; tipo convencional 

Caixa 

com 50 10 Acc 

14 Clips 6/0 

Clips para papeis niquelado 6/0 . Matéria 

prima aço; tipo convencional 

Caixa 

com 50 10 Acc 

15 Clips 8/0 

Clips para papeis niquelado 8/0 . Matéria 

prima aço; tipo convencional 

Caixa 

com 50 10 Acc 

16 Cola bastão Cola em bastão 20g;  und 20 Bic 

17 Cola Branca 

Vidro de cola branca frasco contendo 

aproximadamente 100 gr und 20 Pritt 

18 Corretivo seco 

Corretivo seco em fita para escritos, corpo 

transparente, formato anatômico, 

ergonômico, mediadas aproximadas 12m x 

4,2mm. und 20 Mercur 

19 Lápis nº02 

Lápis grafite n. 02, fabricado em material 

cerâmico, grafite e madeira 

caixa 

com 12 

und 5 Faber Castell 

20 Etiqueta 

Etiqueta retangular Cor branca Adesivo 

permanente Tamanho da etiqueta (MM) 25,4 

x 101,6 Etiquetas por folha 20 Etiquetas por 

embalagem 2000 

Env. 

100 

folhas 2 Pimaco 

21 ANULADO ANULADO ANUL. ANUL.   

22 

Extrator de 

grampos 

Extrator de Grampo tipo Ratinho Dimensões: 

7 x 5 x 4 cm Peso bruto unitário aproximado 

do produto embalado (Kg):0,05 und 20   

23 Fita adesiva fina 

Fita adesiva transparente rolo 12mmx40m 

matéria prima: adesivo de resina de borracha 

sintética; tipo aderência de uma face 

transparente. und 10 Adelbras 

24 

Fita adesiva 

grossa 

Fita adesiva transparente rolo 45mmx45m 

matéria prima: adesivo de resina de borracha 

sintética; tipo aderência de uma face 

transparente. und 10 Adelbras 

25 

Grampeador 

médio 

Grampeador comum médio de mesa tipo 

alicate, dimensões 17 cm x 05 cm x 02 

cm(compr. x alt. x larg.) grampo 26/6 

capacidade grampear ate 20 folhas cor preto 1 

pente para 100 grampos. und 20 eagle 
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26 

Grampo 

Tamanho 26/6  

GRAMPOS LINHA 26 (26/6 ou  e 26/8) 

fabricados com arame de aço revestido 

resistente à oxidação. Indicados para 

grampear até 30 folha. Sem rebarbas. 

Caixa 

C/1000 10 Acc 

27 

Grampo trilho 

plástico 

Grampo trilho plástico 2 furos, 80 mm, para 

folha 75gr. 

Pac. 50 

gramp 20 Dello 

28 Lixeira 

Lixeira para escritório aramada em aço telado 

com capacidade para 10/11 litros und 20 Ordene 

29 Papel A4 Branco 

Papel A4 gramatura 75grs medida 210x297 

branco 

Pac. 500 

folhas 100 Report 

30 Pasta AZ 

Pasta Registrador AZ em Cartão 100% 

Reciclado, Revestido em Polipropileno, 

lombo largo (80mm), diversas cores, garra 

para 2 furos de abertura por alavanca, 

niquelada, com espaçamento entre centros de 

80mm, visor plástico na lateral e tamanho 

ofício. und 20 Frama 

31 

Pasta 

Classificadora 

VERDE 

Pastas Classificador de Cartão 480g/m², com 

Grampo. Classificadores em cartão duplo, 

com impressão externa, lombo regulável, e 

com grampo plástico grande para prender as 

folhas. A parte interior pintada da mesma cor 

da parte exterior. Dimensões: 35x23cm 

Tamanho das folhas que cabem na pasta: 

Carta; Ofício 2 (Folio); Ofício 9; A4. COR 

Verde; und 20 Polycart 

32 Pasta L - A4 

Pasta L - A4, 220 mm x 300 mm, cor 

transparente, composição Polipropileno und 50 DAC 

33 

Pasta plástica 

com aba e 

elástico 

Pasta Aba Elástico Oficio Polipropileno 

tamanha ofício. Formato: 233 mm x 348 

mm und 10 Dello 

34 Pasta suspensa 

Pasta Suspensa kraft fina. Haste Plástico. 

Com Grampo trilho UND 50 Dello 

35 Pasta polionda 

Pasta plástica polionda com abas e elástico, 

cores variadas, com 40 mm de altura 

(lombada) e com medida mínima de 240 mm 

x 330 mm. und 10 Dello 

36 

Perfurador 100 

folhas 

Perfurador de papel 2 furos para 

aproximadamente 100 folhas und 20 BRW 

37 Porta Objetos 

Porta objetos, caneta, lápis, clips e lembrete 

home em poliestileno fumê ou cristal und 10 Dello 

38 

Prancheta de 

Acrílico 

Prancheta poliestireno oficio A4, acrílico, 

cristal und 10   

39 

Prendedor de 

Papel Prendedor de papel 51mm preto 

Caixa c/ 

12 und 2   

40 Régua 

Régua plástica com 30 cm de comprimento 

transparente und 20 Dello 
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41 

Suporte para 

Rolo de Fita 

Adesiva 

Suporte (grande) para rolo 12mmx40m de fita 

adesiva transparente na cor preta, com 

encaixe simples na troca do refil, garras para 

fixar o refil,lamina de alta durabilidade e pés 

emborrachados und 5 Acrimed 

42 Tesoura 

Tesoura para escritório, corpo totalmente em 

aço inox, sem peças plásticas, pontiaguda, 

com encaixe para os dedos universal (para 

destros e canhotos) e tamanho mediano (entre 

15 cm e 18 cm de comprimento) und 10 Jocar 

43 

Umedecedor de 

Dedos 

Umedecedor de dedos contendo base em 

prolipropileno e espuma de P.U e/ou similar und 10 Carbrink 

44 

Toner 

compativel com 

impresso 

LASERJET 

PRO 400 M401n 

- PRETO  

Toner compativel com impresso LASERJET 

PRO 400 M401n - PRETO , modelo sugerido 

LH 505 A/280 A und 10   

45 

Carrinho 

Suporte Para 

Cpu E No Break 

Com Rodinhas 

Carrinho Suporte Cpu Computador No-Break 

com Rodinhas Preto; Cor Preto; 1 Suporte 

ajustável para CPU, Nobreak e Estabilizador; 

Largura ajustável aproximavel de15cm até 

23cm; Plástico Policarbonato und 10 Force Line 

46 

Caixa 

Organizador 27 

Litros 

Organizador 27 Litros; Dimensões: 

50x34x25,5cm; Cor Transparente und 20 Plasvale  

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

 

3.1. O desenvolvimento de ações a fim de auxiliar em uma melhor prestação dos serviços municipais, de forma a 

contribuir para a efetividade e o bom funcionamento da máquina administrativa dos municípios consorciados. 

Neste sentido, o Consórcio Público Para Gestão Integrada necessita de materiais de escritório para exercer suas 

atividades de forma satisfatória. 

 

4. DO VALOR A SER PAGO PELO OBJETO 

 

4.1. Considerar-se-á para efeitos de adjudicação, a média atual de preço de mercado, ou seja, não será adjudicado 

valor maior que o praticado no mercado conforme cotações realizadas pelo Setor de Orçamentos e o pregoeiro se 

reserva o direito de negociar com a(s) empresa(s) participante(s) do certame até que sejam alcançados valores 

abaixo do preço de mercado conforme diligências realizadas anteriormente. 

 

5. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

5.1. A proposta de preços deverá ser apresentada respeitando a especificação, conforme dispõe o item 1 do termo 

de referência, com no máximo duas casas decimais.  

5.2. Os licitantes deverão indicar na proposta, preferencialmente, a forma de envio da ORDEM DE COMPRAS 

ou e-mail.  

5.3. Poderá o pregoeiro estabelecer o valor do lance mínimo para o item/lances. Os valores máximos para 

adjudicação não deverão ultrapassar os valores de referência estimados para a contratação. 

5.4. A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 dias. 
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6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO E FORMA DE FORNECIMENTO 

 

6.1. O Consorcio CIGEDAS não aceitará ou receberá qualquer produto com atraso, defeitos ou imperfeições, em 

desacordo com as especificações e condições constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade com 

as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à Contratada efetuar as substituições necessárias em 

prazo a ser determinado, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 

6.2. Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, acondicionados e transportados com segurança 

e sob a responsabilidade da Contratada. O Consorcio Público Para Gestão Integrada recusará os produtos que 

forem etregues em desconformidade com o previsto neste Termo. 

6.3. Entregar os produtos em perfeitas condições de utilização, em embalagens apropriadas, sob pena de não 

recebimento, aplicação de sanções, inclusive rescisão contratual. 

6.4. Os produtos serão fornecidos de forma parcelada, podendo ser solicitado qualquer dos itens ou a sua 

totalidade, conforme solicitações do Consorcio CPGI. 

6.5. Os produtos deverão ser entregues na sede do Consórcio Público Para Gestão Integrada, localizado na Praça 

Étore Zerbeta, 37, Jardim Europa, Andradas/MG, no prazo máximo definido na Ordem de Compra, sob a 

responsabilidade da Contratada. 

 

7. PROPOSTA DE PREÇO 

 

7.1. A proposta de preços deverá ser apresentada respeitando a especificação, conforme planilha do item 1 do 

termo de referência, com no máximo duas casas decimais. 

 

8. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

8.1. Pela execução do objeto da presente Licitação, o CPGI efetuará os pagamentos à contratada, mensalmente, 

mediante apresentação de correspondente nota fiscal em até 30 (trinta) dias após o fornecimento do objeto. 

8.2. Não serão pagas faturas que contenham rasuras ou apresentem descrição de produtos em desacordo com a 

autorização emitida pelo Setor de Compras, com o edital, com a ata de registro de preços e com a proposta do 

licitante. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 

30 (trinta) dias após a data de sua reapresentação válida. 

 

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

9.1. As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, as quais serão apontadas 

pelo Setor de contabilidade no ato que anteceder cada contratação, conforme dispõe o Decreto Federal 

9.488/2018. 

 

10. DA VALIDADE DO REGISTRO 

 

10.1.O período de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses. 

 

11. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

 

11.1.Conforme exigência legal foi realizada pesquisa de preços sobre os preços incidentes no serviço, constando 

a mesma no processo licitatório, deixando de ser juntada ao edital tendo em vista o Recurso Ordinário nº 876.182 

do TCE/MG, a saber: 

 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL – PRELIMINAR 

– CONHECIMENTO – MÉRITO – EDITAL DE PREGÃO – AUSÊNCIA DE 

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E DO VALOR ESTIMADO DA 
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CONTRATAÇÃO –, NECESSIDADE DE AVALIAR SE A AUSÊNCIA É 

SUFICIENTE PARA ENSEJAR A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR – VALOR 

ORÇADO DIVERSO DE PREÇO MÁXIMO – NÃO CARACTERIZADA A 

RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE DO CERTAME – PROVIMENTO 1 - Nos 

procedimentos licitatórios da modalidade pregão, o orçamento estimado em 

planilha pode constar, apenas, da fase interna, não necessitando estar publicado 

como anexo do edital, nos termos do art.3º, III, da Lei 10520/02. 2 - Orçamento" ou 

"valor orçado" ou "valor de referência" ou simplesmente "valor estimado" não se 

confunde com "preço máximo". O "valor orçado", a depender de previsão editalícia, 

pode eventualmente ser definido como o "preço máximo" a ser praticado em 

determinada licitação, mas não necessariamente. 3 - Em que pese ser recomendável 

que a planilha estimada em preços unitários e o valor estimado da contratação 

constem da fase externa da licitação, necessário 

que se avalie se sua ausência é suficiente para ensejar a responsabilização do 

gestor. 4 – Dá-se provimento ao recurso. (TCE/MG – Recurso Ordinário nº 

876.182. Relator: Conselheiro José Alves Viana, julgado em 04/03/2015). 

 

11.2. Em síntese, a Lei que rege o pregão é omissa acerca da obrigatoriedade do orçamento estimado em planilha 

e do valor estimado da contratação constituir anexo do edital nas licitações na modalidade “pregão” – valendo 

mencionar que, no âmbito do Tribunal de Contas da União restou pacificado o entendimento de que, “nos termos 

do art. 3º da Lei nº 10.520/02, a Administração não está obrigada a anexar ao edital o orçamento de referência 

que elaborou na fase interna da licitação (...) [devendo] constar, obrigatoriamente, apenas dos autos do processo 

administrativo referente à licitação” (acórdão TCU nº 2080/2012). 

11.3 Por estas razões deixamos de juntar ao edital o orçamento. 

 

12. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 

 

12.1.A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial dos preços poderá ser solicitada, se acaso, da ata 

de registro, derivarem contratações celebradas após o decurso de 12 (doze) meses, na hipótese de sobrevirem 

fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual, ficando a cargo da interessada a apresentação de todo tipo de prova 

da ocorrência, sem o que o pedido não será aceito. 

12.2.Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando todo processamento necessário, a 

CONTRATADA se obriga a fornecer a cada ocorrência de majoração ou redução, cópia do documento 

correspondente a ser utilizado no realinhamento dos preços. Portanto, é de responsabilidade exclusiva da 

CONTRATADA, o fornecimento dos documentos comprobatórios dessas ocorrências (notas fiscais ou outro que 

comprove). 

12.3 Para concessão do reajuste, a ser concedido após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data 

limite para a apresentação da proposta, será adotado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. 

 

13. FISCALIZAÇÃO 

 

13.1. Durante a vigência da Ata/contrato, a execução do objeto será fiscalizada pelo CPGI, através de 

funcionário do Setor Administrativo, devendo exercer a fiscalização do fornecimento do objeto e registrar todas 

as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, 

objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

13.2. As exigências e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva 

da CONTRATADA, no que concerne a prestação dos serviços. 

13.3. Será competente para acompanhar, fiscalizar, conferir e autorizar o objeto desta licitação os fiscais 

designados observados os art. 67 à 70 da Lei8.666/93. 
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14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

14.1.São obrigações da CONTRATADA, além de outras decorrentes da natureza do contrato: 

a) Fornecer os itens conforme prazo e local fixados na Ordem de Compra. 

b) Entregar os produtos objeto do Contrato dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados. 

c) Providenciar a troca dos produtos considerados impróprios para utilização, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, após o estabelecido para a entrega normal. 

d) Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pelo CPGI com respeito à execução do 

objeto. 

e) Cumprir fielmente as exigências do contrato, de modo que os produtos sejam fornecidos de acordo com este 

Termo de Referência. 

f) Transportar os produtos solicitados, as suas expensas, até o local informado. 

g) Indicar um Preposto com plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como 

decidir acerca de questões relativas aos produtos, e atender aos chamados do Consorcio, por meio de telefonia 

móvel ou outro meio igualmente eficaz. 

h) Fornecer números telefônicos para contato do Consorcio com o Preposto, ainda que fora do horário normal de 

expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional. 

i) Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do 

Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido do Consorcio. 

j) Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos objeto desta Licitação 

pela equipe do Consorcio, durante a sua execução. 

k) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, de modo a favorecer e a 

buscar a constante melhoria dos resultados obtidos, preservando o Consorcio de qualquer demanda ou 

reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade da contratada. 

l) Indenizar o Consorcio por todo e qualquer dano decorrente, direta e indiretamente, da execução deste objeto, 

por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos. 

m) Cumprir os prazos previstos neste Termo. 

n) Receber pelos fornecimentos realizados, devidamente aceitos pelo CPGI. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

15.1. São obrigações da CONTRATANTE, além de outras decorrentes da natureza do contrato: 

a) Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitadas. 

b) Fiscalizar a execução do contrato. 

c) Efetuar pagamento à Contratada. 

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1.Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis na ocorrência de descumprimento das 

cláusulas contratuais: 

16.1.1. Multa correspondente a 3% (três por cento) do valor total estimado para a contratação, em caso de não 

assinatura do contrato no prazo estipulado. 

16.1.2. Na hipótese da Contratada não entregar o objeto contratado no prazo estabelecido, caracterizar-se-á 

atraso, e será aplicada multa de 0,33% (zero vírgula 

trinta e três por cento) por dia, ate o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação; 

16.1.3. O Contratante, a partir do 10º (décimo) dia de atraso, poderá recusar o objeto contratado, ocasião na qual 

será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança; 

16.1.4. Em caso de recusa do objeto contratado, aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

contratação; 
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16.1.5. Multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total estimado para a contratação, em caso de 

rescisão por culpa da contratada, nos termos dos artigos 77 a 88 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993; 

16.1.6. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total estimado para a contratação, em caso de infração a 

qualquer cláusula do Contrato, à exceção das cláusulas sancionadas com multa específica. 

16.1.7. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA. 

16.1.8. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 

devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 

16.1.9 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 

CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

16.2. As Multas descritas não isentam a Contratada de receber outras penalidades ou sanções administrativas 

disciplinadas nos artigos 77 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93; 

16.3. A inexecução total ou parcial ensejará na sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em 

Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93. 

16.3.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

16.3.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 

78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 

aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

16.3.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito 

à prévia e ampla defesa. 

16.5.A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista 

no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.6. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da 

licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances, caracterizando infração administrativa termos da Lei nº 

8.666, de 1993. 

 

 

Andradas/MG. 12 de julho de 2022 

 

Margot Navarro Graziani Pioli 

Presidente do CPGI 
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