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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 
 

EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS. 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0248/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0127/2018 

 
   
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS 
(CÓPIAS COLORIDAS), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER A 
DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
MONTES CLAROS - MG. 
 

 
Empresa ____________________________________________________________ 
 
Pessoa para contato: __________________________________________________ 
 
Endereço: ___________________________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________________ 
 
Cidade: ______________________________ Estado: ________________________ 
 
Telefone: __________________________ Fax: _____________________________ 
 
Recebemos, através do acesso à página 
http://www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/paginas/pregao_pmmc.htm ou 
impresso cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 

Local: ________________, _____ de _____________ de _________. 
 

_________________________________________ 
Assinatura 

 

Senhor Licitante, 
 
Visando comunicação futura entre a Gerência de Compras deste Município e essa Empresa, 
solicitamos o preenchimento do recibo de entrega do edital e envio ao Setor Responsável 
por meio do e-mail pregaocompras@gmail.com e/ou pregao@montesclaros.mg.gov.br  
A não remessa do recibo exime a Gerência de Compras da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais. 
 

Pregoeiro (a) da Prefeitura de Montes Claros/MG. 
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS 
(CÓPIAS COLORIDAS), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER A 
DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
MONTES CLAROS - MG. 
 

 
 
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL: Dia 24/07/2018, às 10h30min. 
 
 
 
CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet no site 
www.montesclaros.mg.gov.br, telefone (38) 2211-3220 e 2211-3084 ou na sala da Gerência de 
Compras, à Av. Cula Mangabeira, 211, Centro, Montes Claros/MG, CEP 39.401-002. 
 
 
 
ESCLARECIMENTOS: 
E-mail: pregaocompras@gmail.com e/ou pregao@montesclaros.mg.gov.br  
 
 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 
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PREÂMBULO 
 
O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, inscrito no CNPJ sob o no. 22.678.874/0001-35, com 
endereço à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Cidade de Montes Claros/MG, 
CEP. 39.401-002, torna pública a abertura do PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0248/2018, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0127/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
exclusivo para participação de microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedor individual, para registro de preços, regido pelas Leis Federais nº. 
10.520/2002 e 8.666/93, Lei Complementar n°. 123/2006, Decreto Municipal nº. 2.111/05 e 
demais condições fixadas neste Edital.  
 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1 - O Pregão será realizado em sessão pública, na Sala de Pregões desta Prefeitura 
Municipal de Montes Claros, localizada à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na 
Cidade de Montes Claros – MG.  
 
2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo 
Decreto Municipal nº. 3.631, de 15 de janeiro de 2018. 
 

II - DO OBJETO 
 

A presente licitação tem por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação  
de sociedade empresária para prestação de serviços reprográficos (cópias coloridas), com 
cessão de equipamento, para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social 
do Município de Montes Claros - MG. 
 

III - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES  
 
1 – Órgão Gerenciador 
1.1 – O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do 
Município de Montes Claros/MG, através da Gerência de Compras. 
 
2 – Órgãos Participantes 
2.1 – Os órgãos ou entidades da Administração Pública a seguir são participantes e 
integram todo o procedimento licitatório e a Ata de Registro de Preços: 
2.1.1 –  Desenvolvimento Social 
 
3 – Órgãos Não Participantes 
3.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante consulta prévia para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão e autorização do Órgão Gerenciador, inclusive quanto ao quantitativo, e desde que 
submetida à anuência do fornecedor beneficário, o qual deve optar pela aceitação ou não do 
fornecimento decorrentes da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes. 
3.2 – Outros entes da Administração Pública e entidades privadas poderão igualmente 
utilizar-se da ARP, como órgão ou entidade não participante, mediante prévia anuência do 
órgão gerenciador, desde que observadas as condições estabelecidas no item 3.1. 
3.3 – A adesão deverá ser devidamente justificada no processo administrativo do órgão ou 
entidade não participante, pertinente à licitação, demonstrando a vantagem econômica na 
adesão à Ata, mencionando ainda a similitude de condições, tempestividade do prazo, 
suficiência das quantidades e qualidades dos bens a serem adquiridos, respeitando, no que 
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couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 2.691/2010, e na 
Lei nº 8.666/93. 
3.4 – As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade, a 
100% (cem por cento) do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que eventualmente aderirem, devendo o órgão gerenciador especificar o 
quantitativo que autoriza adesão, mantendo registro no procedimento licitatório. 
3.5 – Ao órgão ou entidade não participante que aderir à presente ata e ao órgão ou 
entidade partícipe competem, nos respectivaos procedimentos instaurados, os atos relativos 
à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando todas as ocorrências ao órgão gerenciador, em especial informar 
ao órgão gerenciador a eventual recusa do fornecedor em atender às condições 
estabelecidas no edital, firmadas na ARP, as divergencias relativas à entrega, características 
e origem dos bens licitados, bem como a recusa em assinar o contrato para fornecimento do 
objeto licitado. 
4 – As comunicações, informações e os termos de adesão realizados entre o órgão 
gerenciador e os órgãos participantes e não participantes serão formalizados nos autos do 
procedimento licitatório. 
5 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas 
ou redistribuídas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes e não participantes do 
procedimento licitatório para o registro de preços, observada como limite máximo a 
quantidade total registrada para cada item. 
5.1 – Para o remanejamento de quantidades entre órgãos participantes do procedimento 
licitatório não será necessária autorização do beneficário da Ata de Registro de Preços. 
5.2 – Caso o órgão gerenciador autorize o remanejamento de quantidades para órgãos não 
participantes estes deverão obter anuência do beneficiário ARP. 
5.3 – O órgão gerenciador somente poderá reduzir o quantitativo inicialmente informado pelo 
órgão participante, com a sua anuência. 
 

IV - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
 
1 - Cópia deste edital encontra-se disponível na internet, no site 
www.montesclaros.mg.gov.br, e ainda, poderá ser obtida na sala da Gerência de Compras 
desta Prefeitura, localizada à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Sala nº. 223, na 
Cidade de Montes Claros – MG, no horário de 8h às 12h e de 14h às 18h. 
 
2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame 
obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site 

www.montesclaros.mg.gov.br, bem como as publicações no Diário Oficial do Município, no 
endereço eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/diariooficial, quando for o caso, com vista 
a possíveis alterações e avisos. 
2.1 - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo 
licitatório deverá, ao retirar o edital no site www.montesclaros.mg.gov.br, encaminhar à 
Gerência de Compras o recibo de retirada do edital. 
 
3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail 
pregaocompras@gmail.com e/ou pregao@montesclaros.mg.gov.br, até 02 (dois) dias úteis 
antes da data marcada para abertura das propostas. 
3.1 - As respostas do Pregoeiro às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por 
e-mail, fax, ou disponibilizadas no site www.montesclaros.mg.gov.br no campo “Central de 
Compras”, no link correspondente a este edital, ficando acessíveis a todos os interessados. 
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4 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas até dois dias úteis antes 
da data fixada para recebimento das propostas, mediante petição a ser enviada para o e-

mail pregaocompras@gmail.com e/ou pregao@montesclaros.mg.gov.br ou protocoladas na 
Seção de Protocolo, localizada na Avenida Cula Mangabeira, n° 211, Centro, Montes 
Claros/MG, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento, auxiliado pelo setor técnico 
competente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
4.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital. 
4.2 - O Município de Montes Claros não se responsabilizará por impugnações endereçadas 
por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado 
recebimento pelo Pregoeiro, e que, por isso, sejam intempestivas. 
4.3 - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
4.4 - A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada no 
site www.montesclaros.mg.gov.br para conhecimento de todos os interessados. 
4.5 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o interessado que não o fizer até às 
17 (dezessete) horas do segundo dia útil que anteceder a data de realização da Sessão 
Pública do Pregão. 
 

V - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
1 - Poderão participar desta licitação microempresas, empresas de pequeno porte e 
empresários individuais do ramo pertinente ao objeto licitado, que preencherem as 
condições constantes deste Edital. 
 
2 - Não poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas: 
2.1 - que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 
2.2 - que tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas de 
contratar com o Município de Montes Claros, durante o prazo da sanção aplicada; 
2.3 - que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal, Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação; 
2.4 - que tenham sido declaradas impedidas de licitar  e contratar com a administração 
direta e indireta do Município de Montes Claros, durante o prazo da sanção aplicada; 
2.5 - que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada a exceção 
prevista no § 1º do art. 9º da mesma Lei; 
2.6 - que incidirem nas hipóteses previstas no art. 100 da Lei Orgânica do Município de 
Montes Claros; 
2.7 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 
2.8 - estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;  
2.9 - integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum;  
2.10 - em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição, a fim de 
ampliar a concorrência. 
 
3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante 
que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
 

VI - DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 
em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome 
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do proponente e todos os dados que o identifiquem, os seguintes dizeres: 
 
Envelope nº. 1 - Proposta 
Pregão Presencial nº. 0248/2018 
 
Envelope nº. 2 - Habilitação 
Pregão Presencial nº. 0127/2018 
 
2 - Todos os documentos necessários à participação deverão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público 
autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por 
membro da Equipe de Apoio. 
 
3 - Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo correio ou entregues por portador sem 
poderes para formular propostas e praticar atos durante a sessão. O autor da proposta não 
poderá dar lances ou praticar qualquer ato em seu favor durante a sessão. 
 

VII - DO CREDENCIAMENTO 
 
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
1.1 - Tratando-se de representante estatutário legal, o estatuto social, contrato social ou 
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
1.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma 
reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, 
interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 1.1, que 
comprove os poderes do mandante para a outorga. 
1.3 - Em se tratando de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 
Individual, Declaração conforme modelo do Anexo IV do Edital. 
1.4 - Declaração de Pleno atendimento, conforme modelo do Anexo III do Edital, 
observando-se que todo o teor do conteúdo encontrado no modelo deverá constar na 
Declaração a ser entregue no certame. 
1.5 – Declaração de Dados Cadastrais, conforme modelo do Anexo VII, no qual o licitante 
compromete-se a manter atualizado seus dados cadastrais, autorizando o município de 
Montes Claros a intimá-lo através de correspondência eletrônica caso seja informado o 
endereço de e-mail. 
 

VIII - DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
1- A proposta de preço deverá ser legível e conter os seguintes elementos: 
1.1 - Cabeçalho contendo todos os dados que identifiquem o licitante; 
1.2 - Número do Pregão e do Processo em todas as páginas; 
1.3 - Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do 
Anexo I deste Edital;  
1.4 - Preço unitário, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e valor total da 
proposta em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso (em caso de dúvida, 
prevalecerá o valor por extenso), apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar 
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto  da presente licitação; 
1.5 - Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG 

  
  

2 - Poderão ser cotados números até 02 (duas) casas após a vírgula. 
 
3 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  
 
4 - O preço ofertado, salvo hipóteses legais, permanecerá fixo e irreajustável. 
 
5 - Serão desclassificadas as propostas que: 
5.1 - não atendam as exigências e requisitos estabelecidos neste Edital ou imponham 
condições; 
5.2 - apresentem valores manifestamente inexequíveis; 
5.3 - sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o 
julgamento. 
 
6 - Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o 
entendimento da proposta e que não causem prejuízo à Administração. 
 
7 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no 
ato da entrega de sua Proposta Comercial.  
8 - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e 
atendimento às exigências previstas neste Edital. 
 

IX - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
1 - No Envelope contendo os "Documentos de Habilitação" deverão conter os documentos a 
seguir relacionados: 
 
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 
1.1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente 
registrado, e, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado do documento de eleição de seus administradores; 
1.1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
1.1.4 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento expedido no país e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
1.2 - REGULARIDADE FISCAL: 
1.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
1.2.2 - prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativa à 
sede do licitante; 
1.2.3 - prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), para as 
finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991; 
1.2.4 - prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
1.2.5 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de 1o de maio de 1943 (CNDT). 
 
1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
1.3.1 - Certidão negativa de pedido de falência ou em recuperação de crédito, expedido pelo 
distribuidor judicial de sua sede. 
 
2 - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas Públicas, certidões 
positivas com efeito de negativas, e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os 
débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 
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3 - Os documentos relacionados neste Título, exceto os itens 1.1.4, 1.2.1 e 1.3.1 poderão 
ser substituídos pelo C.R.C. - PREGÃO (Certificado de Registro Cadastral do Pregão), 
emitido pela Gerência de Compras da Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG, em vigor 
na data da entrega dos envelopes, desde que expressamente indicados no referido 
cadastro. 
3.1 - No caso de não constar no C.R.C. - PREGÃO da Gerência de Compras quaisquer 
documentos exigidos neste título, o licitante deverá complementar a documentação exigida. 
3.2 - Se os documentos relacionados no C.R.C. - PREGÃO da Gerência de Compras 
estiverem com os prazos vencidos, deverão ser apresentados novos documentos, em vigor. 
 
4 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal prevista no item 1.2.2 e prova de 
regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), constante do item 1.2.3, 
poderão ser substituídas pela Certidão Unificada expedida conjuntamente pela Secretaria de 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 
com vigência a partir de 03/11/2014. 
 
5 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 
desacordo com o previsto neste título inabilitará o licitante. 
 
6 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo o 
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 
 
7 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente e, 
preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, observando ainda o 
que segue, conforme preceitua a legislação vigente: 
7.1 - se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
7.2 - se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 
 
8 - A Microempresa - ME a Empresa de Pequeno Porte – EPP e o Microempreendedor 
Individual – MEI deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, 
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 
apresentem alguma restrição. 
8.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que a ME, EPP ou MEI for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério do Contratante, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de negativa. 
8.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 
8.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos. 
8.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 
Federal nº. 8.666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação. 
 
9 - Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena na 
data fixada para sua apresentação. 
9.1 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 
expedidor deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura 
do Pregão. 
9.2 – Por se tratar de um documento de cadastro, caso a data constante no documento 
exigido no item 1.2.1 seja anterior a 90 (noventa) dias, no momento da conferência da 
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documentação o pregoeiro deverá consultar o sítio do órgão emissor para efetuar consulta e 
impressão de novo documento que será juntado à documentação do licitante. 
 
10 - O licitante obriga-se, nos termos do modelo de Declaração de Pleno Atendimento - 
Anexo III deste Edital, a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 
observadas as penalidades cabíveis. 
 

X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
 
2 - Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão do Pregão, 
oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento 
dos envelopes contendo a Proposta e a Documentação de Habilitação, exclusivamente dos 
participantes devidamente credenciados. 
 
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
4.1 - Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores 
àquela. 
4.2 - Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 
(três). 
4.3 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
 
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em 
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
 
6 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da 
ordem de lances. 
 
7 - Os lances deverão ser formulados por itens, em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada 
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao 
primeiro. 
 
8 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte só poderá usufruir dos benefícios legais 
se fizer constar na fase do credenciamento a documentação que comprove esta condição. 
 
9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 
 
10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 
 
11 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com a finalidade de 
redução do preço. 
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12 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes, apurados 
mediante pesquisa realizada pelo Órgão Solicitante, já juntada aos autos.  
 
13 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
13.1 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
 
14 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de 
informações. 
14.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
14.2 - A Administração Pública Municipal não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações no momento da verificação. 
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados 
pela verificação, o licitante será inabilitado. 
 
15 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no título IX, o Pregoeiro, 
se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município de 
Montes Claros/MG. 
 
16 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante 
será habilitado e declarado vencedor do certame. 
 
17 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o 
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
18 - Da Sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, e que, no final será assinada pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio. 
 

XI - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação de memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e 
o encaminhamento do processo à Autoridade Competente para a homologação. 
3 - As razões e respectivas contrarrazões recursais deverão ser encaminhadas para o 
endereço eletrônico pregaocompras@gmail.com e/ou pregao@montesclaros.mg.gov.br ou 
ser protocolizado na Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal de Montes Claros até as 
17h do último dia do prazo, em uma via original, contendo razão social, número do CNPJ e 
endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou 
credenciado do licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do 
signatário e comprovante do poder de representação legal. 
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3.1 - O Pregoeiro não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por 
outras formas ou outros endereços eletrônicos, e que, por isso, sejam intempestivas ou não 
sejam recebidas. 
 
4 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à Autoridade Competente.  
 
5 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Sendo decididos e 
se constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o 
objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 
6 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
7 - A adjudicação será feita dos itens do objeto. 
 

XII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP 
 
1 - Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação, 
procederem à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos 
de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 
1.1 – Os licitantes classificados, se desejarem, poderão registrar os seus preços na 
Ata, desde que manifestem esta intenção ao final da sessão de lances e aceitem 
fornecer nas mesmas condições e preço do licitante vencedor do certame. 
1.1.1 – O registro de preços em ata estará condicionado à análise de aceitabilidade da 
proposta e dos documentos de habilitação, bem como à aprovação da amostra do produto 
ofertado, consoante disposições deste instrumento convocatório. 
 
2 - Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas 
propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com 
justificativa aceita pela Gerência de Compras do Município de Montes Claros, o Pregoeiro, 
examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de 
classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o 
preço. 
3 - A ARP terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. 
 
4 - A ARP não obriga o Município de Montes Claros a efetivar as contratações, podendo 
realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação 
pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão 
preferência. 
4.1 - A critério do Município de Montes Claros, obedecida a ordem de classificação, os 
fornecedores, cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será(ão) convocado(s) 
pela Gerência de Compras, mediante Ordem de Serviço, para fornecer os itens na forma e 
prazos previstos, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, ao Edital e a Ata. 
 
5 - O setor gerenciador avaliará o mercado constantemente, promovendo, se necessário, as 
negociações ao ajustamento dos preços, publicando, trimestralmente, os preços registrados. 
 
6 - Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o setor 
gerenciador negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário, o signatário da Ata 
poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao 
requerimento documentação comprobatória. 
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7 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de 
incompatibilidade deste com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser 
protocolizada na Seção de Protocolo, localizada na Avenida Cula Mangabeira, n° 211, 
Centro, Montes Claros – MG, dirigida à Gerência de Compras do Município de Montes 
Claros. 
 
8 - O fornecedor, antes de ser convocado para a retirada da Nota de Empenho, poderá 
requerer ao setor gerenciador, por escrito, o cancelamento do registro, se o preço de 
mercado tornar-se superior ao registrado ou por outro motivo superveniente, devendo 
apresentar documentação comprobatória do fato alegado, ressalvada a possibilidade de 
reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei 
nº. 8.666/93. 
8.1 - Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da 
aplicação de penalidade. 
 
9 - Cancelados os registros, o Município de Montes Claros poderá convocar os demais 
fornecedores, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação. 
9.1 - Não havendo êxito nas negociações, e não existindo outros preços registrados, o 
Município de Montes Claros procederá à revogação da ARP, relativamente ao item que 
restar frustrado. 
 
10 - O gestor da ARP deverá realizar o controle das solicitações, qualitativa e 
quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para a 
contratação. 
 

XIII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
1 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 
Pública do Município de Montes Claros e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro 
Geral de Fornecedores do Município de Montes Claros, pelo prazo de até cinco anos, sem 
prejuízo das multas previstas no item abaixo e das demais cominações legais.  
 
2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 
descumprimento contratual: 
I) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação do serviço, ou por atraso 
no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre 
o valor total dos produtos constantes na Nota de Empenho. 
II) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da Contratada 
injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais 
casos de descumprimento contratual, quando o Município de Montes Claros, em face da 
menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o 
percentual da multa a ser aplicada. 
 
3 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 
pagamentos devidos pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo 
de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção. 
 
4 - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após regular 
processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e 
da ampla defesa. 
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XIV - DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 
 
1 – A prestação dos serviços dar-se-á nos termos especificados no Anexo I – Termo de 
Referência deste Edital, que integra este independentemente de transcrição. 
 

XV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
1 – Cumprir fielmente as exigências deste Edital, de modo que o serviço seja prestado de 
acordo com o Anexo I – Termo de Referência. 
 
2 – Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de 
trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito 
trabalhista, previdenciário, social, secundários, bem como com as taxas, impostos, frete e 
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 
 
3 – indenizar o Município de Montes Claros por todo e qualquer dano decorrente, direta e 
indiretamente, da prestação dos serviços, por culpa ou dolo de seus empregados ou 
prepostos. 
 
4 – Cumprir os prazos previstos neste Edital. 
5 – Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 
8.666/93 e no presente Edital. 
 

XVI - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
1 – Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação do serviço 
do objeto, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 
 
2 – Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas. 
 
3 – Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade 
da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer 
danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 
4 – Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com as 
especificações deste Edital. 
 
5 – Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de qualquer natureza incidente na 
fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo 158, I). 
 

XVII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
1 – O pagamento decorrente da prestação do serviço, objeto desta licitação será efetuado 
em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal/fatura, devidamente acompanhada 
das  certidões de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS e 
à Seguridade Social e Regularidade Trabalhista vigentes. 
 
2 – Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a efetiva prestação do 
serviço, nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio Termo de 
Recebimento Definitivo do Objeto e/ou Recibo pelo Servidor responsável pelo recebimento. 
 
3 – O servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota 
fiscal/fatura, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG 

  
  

necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da 
reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. 
 
4 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 
obrigação por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, 
correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do 
contrato. 
 
5 – Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de 
ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada. 
 

XVIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
I - Termo de Referência; 
II - Modelo de Proposta Comercial; 
III - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento; 
IV - Modelo de Declaração de Condição de ME, EPP ou MEI; 
V – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
VI – Minuta de Contrato; 
VII – Modelo de Declaração de Dados Cadastrais. 
 
2 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata 
desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das 
sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
 
3 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 
 
4 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeiro 
poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 
especializados. 
 
5 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares 
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em 
outro será considerado especificado e válido. 
 
6 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante 
o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, 
desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências 
junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 
3°, do artigo 43 da Lei nº. 8.666/93. 
6.1 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a 
inabilitação do licitante. 
 
7 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e 
condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a 
matéria. 
 
8 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município 
de Montes Claros revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas 
de fato superveniente, comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, 
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mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos 
licitantes. 
 
9 - O Município de Montes Claros poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer 
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 
10 - Para atender a seus interesses, o Município de Montes Claros poderá alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os 
limites estabelecidos no § 1º do artigo 65, da Lei no. 8.666/93. 
 
11 - Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para dirimir 
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como 
renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
Montes Claros, 18 de junho de 2018. 
 
 
Glennda Santos Cardoso 
Pregoeira 
 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG 

  
  

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0248/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0127/2018 
 

1. SETOR SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
1.1. Diretoria de Habitação – PMCMV – Programa Minha Casa Minha Vida 
 

2. OBJETO 
2.1. Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, com a cessão e 
instalação de equipamentos, locação de impressora térmica, fornecimento de assistência 
técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, com reposição de peças e 
insumos, com exceção do papel, a disponibilização de software para gerenciamento e 
controle de suprimentos, cópias e impressões, para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, conforme especificações técnicas presentes neste 
Termo de Referência. 
 

3. JUSTIFICATIVA 
3.1. Considerando a demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e de suas 

respectivas unidades externas prestadoras de serviços, e visando economicidade do erário 
e melhor gerenciamento do contrato, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
resolve realizar Processo Licitatório para contratações de empresas especializadas na 
prestação de Serviços de Impressão e Reprografia (cópias), com cessão e instalação de 
equipamentos novos (fotocopiadora/impressora/digitalizadora) com tecnologia digital, na 
rede do Município de Montes Claros/MG, com fornecimento de assistência técnica e 
manutenção corretiva, preventiva e especializada, software para gerenciamento, 
monitoramento e controle de cópias, impressões e suprimentos, bem como fornecimento de 
todas as peças, componentes suprimentos e materiais de consumo, com exceção do papel, 
para atender a demanda do Município de Montes Claros. Dessa forma, o Serviço de 
Impressão Terceirizado substituiria os principais custos de aquisição de impressoras e 
insumos, os custos de serviços de manutenção e reparos, diminuição do tempo de máquina 
parada e maior garantia de abastecimento, devido à necessidade de contratação de 
diferentes produtos/serviços que podem sofrer atrasos nos processos de compra e/ou 
autorização de fornecimento, quando contratados separadamente. 

3.2. Justifica-se o registro de preço para futura e eventual prestação de serviços de impressão e 
reprografia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A demanda visa atender a 
Execução do Trabalho Técnico Social nos 10 (dez) residenciais que compõem o Programa 
Minha Casa Minha Vida, com recursos do Governo Federal. No que se refere a Diretoria de 
Habitação Popular, o serviço justifica-se pela necessidade de realização do trabalho técnico 
social que será executado pela Diretoria de Habitação Popular e Cidadania – DHPC da 
Secretaria de Desenvolvimento Social no interior de dez residenciais pertencentes ao 
Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, sendo eles: Nova Suíça, Santos Dumont, 
Montes Claros, Vitória I, Vitória II, Rio do Cedro, Minas Gerais, Monte Sião I, Monte Sião II e 
Recanto das Águas. O Trabalho Social tem como objetivo primordial o fomento de vínculos 
territoriais e o empoderamento das famílias nos residenciais oriundos do PMCMV Faixa I, 
por meio da realização de ações sociais nos eixos exigidos pelo Ministério das Cidades, 
através da Portaria Nº21/2014 
 

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
4.1 O objeto deste Termo é composto pelo item do lote abaixo discriminado, com a indicação 
do quantitativo total: 
 
Item Descrição Compl. Unid Quant. Quant.  
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mensal Total 
 IMPRESSÃO/ CÓPIA 

REPROGRÁFICA EM 
MULTIFUNCIONAL 
LASER COLORIDA - 
38 PPM, COM 
CESSÃO DE NO 
MÍNIMO 1 (HUM) 
EQUIPAMENTOS 

IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL  COLORIDA 
38 PPM 
TECNOLOGIA: 
LASER/LED/CERA/TINTA 
FUNÇÕES: IMPRESSORA, 
COPIADORA, SCANNER PARA E-
MAIL, USB, REDE, FAX 
VELOCIDADE MÍNIMA DE 
IMPRESSÃO EM A4:  38  PPM 
TAMANHO DE PAPEL: A5, A4, 
CARTA ATÉ OFÍCIO 
SUPORTE PARA TIPOS DE 
MÍDIA: PAPEL, PAPEL 
RECICLADO, TRANSPARÊNCIA, 
ETIQUETA, CARTÕES E 
ENVELOPES. 
GRAMATURA DO PAPEL: 75 
G/M² 
RESOLUÇÃO MÍNIMA 
IMPRESSÃO (DPI): 1200 X 600 
DPI 
PROCESSADOR (MHZ): 500 
MHZ OU SUPERIOR 
 
MEMÓRIA MÍNIMA: 512 MB 
DRIVERS: PCL 6 OU SIMILARES, 
PS3 OU SIMILARES E PDF 
COMPATIBILIDADE COM 
SISTEMAS OPERACIONAIS: 
WINDOWS 2000 / XP / SERVER 
2003 OU SUPERIOR / VISTA / 
LINUX / WINDOWS 7/WINDOWS 
8/ WINDOWS 8.1/ WINDOWS 10 
BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO: 
300 FOLHAS OU SUPERIOR 
SAÍDA DE PAPEL: 150 FOLHAS 
OU SUPERIOR 
INTERFACE MÍNIMA: PLACA 
INTERNA 10/100/ BASE TX 
ETHERNET E USB 2.0 
UTILITÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO: BASEADO 
EM WEB, COM ACESSO VIA 
BROWSER, PROTOCOLO HTTP 
CICLO DE TRABALHO MENSAL: 
40.000 PÁGS. 
REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO: 25% - 
400% 
SELETOR DE CÓPIAS: 01 A 99 
DUPLEX AUTOMÁTICO: 
IMPRESSÃO/ CÓPIA/ 
DIGITALIZAÇÃO P&B-COLORIDA 
TELA DE ACESSO: 

 PAGS 1.000 12.000 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG 

  
  

LCD/LED/OLED 
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES 

 
5.1. Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos e que atendam integralmente 

às exigências deste Termo de Referência. 
5.1.1. Nenhum produto constante do presente Termo poderá ser remanufaturado, recondicionado, 

reciclado ou de segunda mão, ademais todo material deverá ser novo, produzido por 
empresa especializada e legalmente estabelecida; 

5.2. Caso haja descontinuidade na produção de algum equipamento ofertado, a critério do órgão 
gerenciador, poderá ser aceito modelo ou versão superior, desde que não haja majoração 
de preço e que o novo equipamento atenda a todas as exigências deste Termo. 
 

6. CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1. Após o recebimento de comunicação formal para o início dos serviços, a CONTRATADA 

deverá instalar as máquinas, com as características discriminadas no item 4 deste Termo de 
Referência, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sendo que os efeitos financeiros 
ocorrerão a partir da data certificada pelo gestor registro de preço acerca do pleno 
funcionamento de cada equipamento. 

6.2. A CONTRATADA deverá agendar com o gestor, com antecedência de 48 (quarenta e oito) 
horas, a data de início para a instalação das máquinas. 

6.3. A CONTRATADA deverá fornecer todo o material de consumo, insumos e acessórios 
necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos 

6.4. O fornecimento de papel é de responsabilidade do CONTRATANTE. 
6.5. A impressora multifuncional que tenha a opção de digitalizar deverá ficar com o dispositivo 

de scanner habilitado. 
6.6. O fornecimento de cabo USB, quando a impressora não estiver conectada em rede, será de 

responsabilidade da CONTRATADA. 
6.7. O prazo de atendimento para solução do problema será conforme item 7 deste anexo. 
6.8. A título de aceitabilidade da especificação técnica de velocidade de impressão, serão 

considerados válidos velocidade mínima em página por minuto (ppm) para papel A4 ou 
Carta. 

6.9. Para todos os modelos de equipamentos admite-se a utilização de bandeja adicional para 
atendimento à capacidade total de folhas exigidas; 

6.10. A proponente vencedora deverá apresentar declaração de que, durante o período do 
Contrato, a assistência técnica dos equipamentos será de sua inteira responsabilidade, 
inclusive todos os seus custos, e que será prestada por empresa(s) autorizada(s) pelo 
fabricante; 

6.11. A proponente vencedora deverá prestar manutenção preventiva no momento da assistência 
técnica corretiva, visando a supervisão geral dos equipamentos, verificando condições de 
funcionamento do cilindro, realizando limpeza geral interna e mantendo materiais de 
consumo, tais como toner, cilindro, revelador e demais materiais necessários ao perfeito 
funcionamento dos equipamentos, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

6.12. A CONTRATADA deverá realizar manutenção preventiva e periodicamente, de acordo com a 
determinação do fabricante do equipamento utilizado e especificada no manual técnico do 
equipamento com o devido preenchimento do Relatório de Atendimento Técnico (RAT), 
individualizado por equipamento mantido, e assinado pelo usuário responsável, com data e 
hora de encerramento. 

6.13. A proponente vencedora deverá prestar assistência técnica corretiva, mediante solicitação 
da CONTRATANTE, para eliminação de defeitos porventura ocorridos, sem ônus para a 
CONTRATANTE. 

6.14. A proponente vencedora deverá deixar em poder da CONTRATANTE, no mínimo 01 
(toner/cartucho de tinta/cera/fita) reserva por tipo/modelo de equipamento e 01 
(toner/cartucho de tinta/cera/fita) para cinco impressoras de cada prédio/local onde forem 
instaladas as máquinas. 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG 

  
  

6.15. A proponente vencedora deverá apresentar, durante a sessão do pregão, catálogo ou 
manual impresso publicado pelo fabricante do equipamento ofertado, em língua portuguesa, 
com identificação precisa da página onde se encontram as informações sobre o atendimento 
de cada requisito exigido na especificação técnica; 

6.15.1. Poderá ser aceita cópia de documento publicado no sítio do fabricante na Internet que 
comprove as especificações do equipamento, desde que da mesma conste o endereço 
eletrônico de acesso irrestrito, devendo estar disponível para acesso ao público em geral e 
passível de verificação durante a sessão do pregão. 

6.15.2. Os manuais e as informações de operação contida no visor digital dos equipamentos em 
que não haja previsão de operadores, manual(is) contendo suas especificações e instruções 
para uso. 

6.16. A CONTRATANTE, se reserva o direito de exigir que as cópias/impressões que 
apresentarem problemas de impressão motivadas por mau funcionamento do equipamento 
ou utilizadas para teste do equipamento, após a realização de manutenção corretiva ou 
preventiva, sejam deduzidas do montante mensal. 

6.17. A instalação e a configuração do hardware e do software serão de inteira responsabilidade 
da CONTRATADA, devendo, para tanto, providenciar a adequação do ambiente para este 
fim, sendo que a CONTRATANTE alocará um técnico para orientar o processo de instalação; 

6.18. Os Sistemas de Gerenciamento, Cotas e Bilhetagem deverão ser compatíveis em todas as 
suas funcionalidades para todos os equipamentos ofertados. 

6.18.1. Todos os sistemas mencionados anteriormente deverão ser compatíveis com estações 
clientes LINUX, Windows XP e superior. 

6.18.2. Os sistemas deverão, caso necessário, trabalhar com servidores de impressão locais 
compatíveis com sistema operacional Windows Server ou Linux. 

6.19. A CONTRATADA deverá fornecer transformadores e adaptadores, quando necessário, para 
a devida instalação dos equipamentos; 

6.20. Realizar treinamento para no mínimo 2 pessoas da CONTRATANTE em cada local de 
instalação, exceto quando a CONTRATANTE solicitar treinamento com menor número de 
participantes. 

6.20.1. O Treinamento deverá transcorrer sobre as especificações dos equipamentos e softwares de 
gestão que os acompanham; 

6.21. Nenhuma máquina deverá ser removida ou transferida do local em que foi instalada sem o 
consentimento formal da CONTRATANTE. 
 

7. DO ATENDIMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO 
7.1. Entende-se por atendimento técnico e suporte técnico, todos os serviços prestados através 

de meios de comunicação ou assessorias técnicas, para identificação de problemas ligados 
diretamente ao uso dos equipamentos e do(s) Software(s) de gerenciamento de cotas e 
bilhetagem. 

7.2. A CONTRATADA, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preço, deverá prestar, 
quando solicitado, atendimento técnico para esclarecimento de dúvida, identificação e 
resolução de problemas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

7.3. A prestação dos serviços de Manutenção Mensal dos Equipamentos / Softwares se dará nas 
seguintes modalidades: 

7.3.1. Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento das impressoras e softwares, 
para correção de vícios, defeitos ou incorreções eventuais e não iminentes das máquinas. 

7.3.2. Preventiva, que visa a assistência técnica planejada e periódica dos equipamentos como: 
ajustes; reparos; lubrificação; substituição de peças, partes, componentes, acessórios, e 
recondicionamentos que tem por objetivo a prevenção da ocorrência de vícios, defeitos ou 
incorreções das máquinas. 

7.4. O prazo de atendimento para solução do incidente/problema pela CONTRATADA será de 04 
(quatro) horas, contadas do horário de abertura do chamado de suporte técnico. 

7.5. A CONTRATADA deverá atender aos pedidos de assistência técnica solicitado pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social ou suas unidades de 
atendimento/acolhimento, no horário do expediente compreendidas de 8:00 as 17:00 horas 
de segunda a sexta-feira, sendo de sua responsabilidade todo fornecimento de material 
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necessário ao perfeito funcionamento do equipamento, exceto papel. 
7.6. A manutenção preventiva e corretiva das máquinas, bem como a reposição de materiais e 

insumos, e atualizações dos softwares de gerenciamento de cotas e bilhetagem deverão ser 
realizadas no horário de 7 h às 17 h, de segunda a sexta-feira, ou em horários e datas 
previamente agendados. 

7.7. A CONTRATADA deverá efetuar manutenção preventiva em cada equipamento 
disponibilizado para o cliente a cada 120 dias no mínimo. 

7.8. Para a prestação do atendimento técnico, será exigido durante todo o período contratual, 
além do atendimento “help desk” (via telefone e e-mail), que a licitante possua um sistema 
disponível através da rede mundial de computadores (internet) para abertura de chamados 
técnicos, de qualquer natureza, que possibilite o acompanhamento do status do referido 
chamado através do número de protocolo. Este serviço deverá ficar disponível no horário 
comercial, de segunda a sexta-feira. 

7.9. Os atendimentos deverão ser registrados através de formulário de atendimento técnico – 
RAT, contendo informações como; data/hora de atendimento, solicitação, responsável pelo 
atendimento, solução/resolução do problema e entregues até o dia 5º (quinto) dia do mês 
seguinte juntado ao relatório de medição. 

7.10. Ao atenderem ao chamado o(s) técnico(s) da CONTRATADA deverá(ão) estar com o 
material de reposição e/ou portando ferramentas adequadas e instrumentos de teste para 
executar diagnóstico e manutenção no local. As peças defeituosas poderão ser substituídas 
dentro das dependências da CONTRATANTE. 

7.11. A CONTRATADA poderá retirar o equipamento para fazer a manutenção em sua oficina 
caso o reparo não possa ser realizado dentro das dependências da CONTRATANTE. Neste 
caso o equipamento deve ser substituído por outro sem ônus para a CONTRATANTE. 

7.12. Caso seja necessário, a retirada do equipamento para fins de manutenção preventiva ou 
corretiva, a empresa CONTRATADA providenciará a imediata instalação de outro com as 
mesmas especificações, no prazo de até 8 (oito) horas a contar da data da solicitação, o 
qual somente poderá ser retirado quando da reinstalação do equipamento anterior 
devidamente mantido. 

7.13. CONTRATADA deverá providenciar a substituição do equipamento que apresentar 
quantidade excessiva de defeitos e manutenções, causando atrasos e prejuízos aos 
serviços, no prazo de 12 (doze) horas. 
 

8. SISTEMA DE GERENCIAMENTO 
8.1. A Proponente deverá disponibilizar de forma WEB, soluções que permitam ao 

CONTRATANTE visualizar dados do status dos consumíveis para os equipamentos que 
possuem este controle; 

8.2. Todos os equipamentos de impressão deverão ter, obrigatoriamente, recurso de 
contabilização de páginas impressas e copiadas pelo próprio hardware, para comparação 
com os resultados obtidos pelo sistema de contabilização e aferição dos volumes 
efetivamente impressos, possibilitando a auditagem dos serviços. 

8.3. A CONTRATADA deverá instalar e configurar todos os softwares de gerenciamento, 
bilhetagem, em um servidor ou dispositivo correspondente fornecido pela CONTRATANTE, 
com a devida liberação de porta de comunicação respeitando as políticas de segurança do 
Órgão. 

8.4. Todos os equipamentos deverão ser previamente cadastrados, antes de serem enviados ao 
setor que irá utilizá-lo 
 

9. SISTEMA DE BILHETAGEM 
9.1. A CONTRATANTE deverá disponibilizar um sistema informatizado de gerenciamento de 

equipamentos em rede e atender às seguintes características mínimas: 
9.1.1. Realizar a contabilidade e o controle dos custos de impressões feitas nas impressoras e nas 

multifuncionais; 
9.1.2. Relatar os tipos de serviços utilizados em cada equipamento (quantidade de impressões, 

digitalizações, recebimento de fax, quantidade de folhas utilizadas); 
9.1.3. Informar o usuário, os horários de impressão e cópia, as impressoras utilizadas, o nome do 
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documento, o total de impressões e cópias por login, o número de páginas impressas, o 
modo de impressão (colorida ou monocromática), o tamanho do papel, e o custo para cada 
página impressa ou copiada; 

9.1.4. Permitir a geração de relatórios específicos por usuário, impressora, unidade administrativa; 
9.1.5. Permitir a ordenação dos relatórios por unidade administrativa demonstrando quantidade e 

custo das impressões seguras realizadas por área/setor; 
9.1.6. Permitir a associação de usuários a sua respectiva unidade administrativa; 
9.1.7. Permitir a utilização de filtros nos relatórios por cor da impressão (colorida ou 

monocromática), tipo de papel e origem (cópia ou impressão); 
9.1.8. Gerar análise interativa em rede, ou seja, permitir a visualização dos dados gerados através 

do sistema em rede para que possam ser obtidas informações sobre o consumo; 
9.1.9. Permitir, no mínimo, a exportação de dados e relatórios para análise em formato XLS; 

9.1.10. Realizar inventário automático de impressora ou multifuncional (entende-se por inventário o 
rastreamento automático dos equipamentos conectados à rede); 

9.1.11. Permitir a contabilização de páginas impressas/copiadas por equipamento e por usuário, 
diferenciando os custos envolvidos nos serviços realizados em ilhas de impressão e salas 
fechadas; 

9.1.12. Disponibilizar gráfico e resumo para facilitar o acompanhamento do ambiente de bilhetagem; 
9.1.13. Permitir a Gestão off-line: caso haja perda da comunicação com o servidor ou equipamento 

estiver desconectado da rede interna, enviar automaticamente estes dados quando a 
comunicação for restabelecida; 
 

10. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE COTAS 
10.1. A Proponente deverá disponibilizar um sistema para o gerenciamento do controle de cotas 

de impressão deverá atender às seguintes características mínimas: 
10.1.1. Permitir a definição de cotas por usuários e grupos, por quantidade ou valor; 
10.1.2. Gerenciamento de administração de usuário em no mínimo quatro níveis (ex. Master / 

Secretária / Superintendência / Usuário); 
10.1.3. Oferecer a usuários selecionados tais como administradores de rede, acesso a modificar 

saldo e privilégio de usuários, visualizarem histórico do usuário, executar relatórios de 
atividades; 

10.1.4. Gerenciamento / contabilidade / monitoramento de impressoras utilizadas; 
10.1.5. Permitir a centralização automática de dados a partir da Contratante e de todas suas demais 

unidades e a geração de relatórios integrados com os dados de todas estas localidades; 
10.1.6. Relatórios deverão ser customizados ou, deverão ser possíveis otimizações de relatórios, na 

finalidade de atribuir a Contratante a melhor forma de gerenciar sua cota e impressoras; 
10.1.7. Relatórios deverão ser detalhados, consolidados e gráficos de utilização por unidade, setor, 

impressora, usuário final e órgão; 
10.1.8. Demonstrar o custo de impressão por página impressa por usuário, por modalidade e 

detalhado por setor e unidade administrativa; 
10.1.9. Consulta on-line do consumo e cota restante do usuário/setor/unidade; 

10.1.10. Possibilitar o remanejamento de cota para dentro dos subníveis de gerenciamento. 
10.1.11. Permitir a exportação de dados para análise em formato tais como: MS Excel, CSV, e a 

exportação de relatórios em formatos tais como: PDF, MS Word e MS Excel; 
 

11. MODO DE IMPRESSÃO 
11.1. A CONTRATADA deverá implementar nos modelos de multifuncionais a funcionalidade de 

Impressão Retida por Senha. 
11.2. Nos locais em que as Multifuncionais estiverem interligadas via rede, a Impressão Retida 

por Senha deverá ser efetuada através de AD ou LDAP do CONTRATANTE, cujas 
informações técnicas deverão ser fornecidas pelo CONTRATANTE na fase de planejamento, 
ou funcionalidade específica do driver de impressão. 

11.3. Nos locais em que não for possível interligar as multifuncionais e impressoras em rede ou 
não existir AD ou LDAP implementado, a impressão deverá ser por funcionalidade de 
Impressão Segura com o cadastramento de senha. 
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12. LOCAL DE ENTREGA E QUANTITATIVO POR ENDEREÇO 
12.1. Local de entrega: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Setor Solicitante 
de Locação de 

Impressora 

Para atender Quantidade e Endereço Total 

Diretoria de 
Habitação 
Popular e 
Cidadania 
 
 

Programa Minha Casa 
Minha Vida – Execução 
Trabalho Técnico Social. 

01 (um) equipamento - Av. 
Avenida Dulce Sarmento, 
2076 Monte Carmelo. 

             01 
Equipamento 
    (ITEM  01) 
 

 
12.2. Não serão aceitos serviços com atrasos ou imperfeições, em desacordo com as 

especificações e condições constantes neste Termo de Referência, cabendo à 
CONTRATADA efetuar as substituições necessárias no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, após o recebimento formal do aviso, sob pena de aplicação das sanções 
previstas e/ou rescisão contratual. 

12.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da empresa vencedora pelo perfeito e correto 
desempenho dos equipamentos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 
detectadas quando da utilização dos mesmos. 

12.4. A montagem e a instalação dos equipamentos deverão ser feitas pelo fornecedor nos locais 
de entrega indicados pelo órgão, salvo se disposto em contrário no contrato, na autorização 
de fornecimento ou em documentos anexo à Nota de Empenho. 

12.5. A CONTRATADA deverá realizar no mínimo os seguintes testes no momento da instalação 
dos equipamentos: 

12.5.1. Para o Lote 01: 
12.5.1.1. Envio de folha de teste de impressão nas diversas impressoras instaladas no 

Órgão/Entidade, permitindo o teste de roteamento de impressão em pontos múltiplos nas 
localidades em que as impressoras foram colocadas em rede; 

12.5.1.2. Teste de liberação de documento, com inserção de senha, nos equipamentos instalados nas 
ilhas de impressão, salas de gabinete e nas centrais de reprografia e impressão; 

12.5.1.3. Verificação do registro da impressão no software (bilhetagem); 
12.5.1.4. Exibição de relatórios com informações sobre a bilhetagem (usuário, quantidade impressa, 

máquina utilizada, centro de custo) tanto para cópia quanto para a impressão. 
12.5.1.5. Escaneamento de folha de teste nos diversos scanners instalados no Órgão/Entidade, 

naqueles equipamentos que possuírem tal funcionalidade; 
 

13. DA VIGÊNCIA 
13.1. A contratação dos serviços qualificados neste Termo de Referência terá vigência de 12 

(doze) meses, contada a partir da assinatura da Ata do Registro de Preço. 
 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
14.1. Diretoria de Habitação Popular e Cidadania 
Ficha: 528 
Dotação: 02.006.006.16.00482.00030.2072 

Elemento: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 

Fonte: 142 Recurso: Transferência de Convênio Vinculados à Assistência Social 
 

15. DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE 
15.1. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do 

material, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo corrigi-la. 
15.2. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas. 
15.3. Rejeitar toda e qualquer situação em desconformidade com as especificações do Termo de 
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Referência. 
15.4. Efetuar o desconto do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidente na 

fonte, sobre rendimentos pagos e qualquer título (CRFB/1988, artigo 158, I). 
 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
16.1. Fornecer máquinas novas, digitais, em bom estado de conservação e funcionamento, com 

garantia de qualidade de cópias, impressões e digitalizações. 
16.2. Fornecer, quando solicitado pela CONTRATANTE ou necessário para a perfeita prestação 

dos serviços, mão de obra especializada e habilitada a manter as máquinas adequadamente 
ajustadas e em perfeito estado de conservação e funcionamento. 

16.3. Fornecer insumos e materiais de consumo de boa qualidade para o perfeito funcionamento 
das máquinas e na quantidade necessária para suprir a demanda (exceto papel), sem ônus 
adicional. 

16.4. Instalar e/ou desinstalar as máquinas em até 12 h a partir da sua solicitação nos locais 
indicados pelo gestor do contrato. 

16.5. Fornecer todos os meios, aparelhos, máquinas e mão de obra especializada necessários à 
instalação ou desinstalação das máquinas nos locais definidos. 

16.6. Realizar manutenção preventiva e corretiva nas máquinas nos prazos e condições 
estabelecidos pela CONTRATANTE de forma a mantê-las em regular e contínuo 
funcionamento. 

16.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, as peças, 
componentes e acessórios em que se verificarem vícios, defeitos e/ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais utilizados. 

16.8. Atender no prazo em até 24 horas todas as solicitações de visita técnica, bem como de 
entrega de suprimentos, devendo, ao final do atendimento, entregar relatório descrevendo 
os serviços realizados e/ou comprovante de entrega do suprimento. 

16.9. Realizar manutenção preventiva e corretiva nas máquinas nos prazos e condições 
estabelecidos pela CONTRATANTE de forma a mantê-las em regular e contínuo 
funcionamento. 

16.10. Fornecer máquinas cujas peças, componentes, acessórios e materiais estejam disponíveis 
(ou em linha de fabricação) no mercado, para imediato atendimento aos chamados para 
reparo técnico. 

16.11. Responsabilizar-se por todo e qualquer transporte para instalação ou remoção de máquinas 
sempre que solicitado pela CONTRATANTE, sem ônus adicional a esta. 

16.12. Transportar, seus funcionários, ferramentas e máquinas sempre que o atendimento técnico 
for solicitado. 

16.13. Instruir e treinar, sem ônus adicional, os servidores que operarão as máquinas no local em 
que estiverem instaladas. 

16.14. Manter devidamente limpos os locais onde se realizar os serviços, utilizando o seu próprio 
material para isso. 

16.15. Fornecer a relação detalhada de todas as máquinas instaladas para que se possa identificar 
cada uma delas e os locais onde ocorreu sua instalação. 

16.16. Fornecer relatório mensal e bimestral sobre o consumo de cada equipamento, conforme 
modelo disponibilizado pelo município. 

16.16.1. O relatório mensal deve conter a quantidade de cópias consumidas por equipamento e 
respectivo valor e período. 

16.16.2. O relatório bimestral deve demonstrar um comparativo por equipamento, contendo 
quantidade de cópias consumidas por equipamento e respectivo valor, compreendendo 02 
(dois) períodos consecutivos, de forma que a Contratante visualize se houve aumento ou 
diminuição no consumo daquele equipamento. 

16.17. Notificar a CONTRATANTE da existência de defeitos, vícios, ou mau funcionamento das 
máquinas. 

16.18. Refazer todo e qualquer serviço não aprovado pela CONTRATANTE, sem qualquer ônus 
adicional para a CONTRATANTE. 

16.19. Substituir imediatamente qualquer empregado responsável pela execução dos serviços que 
causar embaraço à boa execução do Contrato ou por recomendação da fiscalização. 
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16.20. Fornecer e instalar máquina igual, ou superior, sem ônus adicionais, no local em que houver 
sido retirada máquina para conserto. 

16.21. Efetuar medições mensais, extraindo relatório demonstrativo do número de cópias, 
impressões, digitalizações produzidas no período, excluindo as cópias decorrentes de testes 
promovidas por técnicos da empresa. As medições deverão ocorrer na presença de um 
servidor e o relatório deverá ser assinado pelo técnico e pelo servidor que acompanhar a 
medição. 

16.22. Informar a contratante qualquer interrupção que se faça no atendimento/manutenção das 
máquinas esclarecendo os motivos. 

16.23. Arcar com as obrigações trabalhistas, horas extras e previdenciárias dos empregados, 
fiscais e comerciais da empresa. 

16.24. Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou 
extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, em 
decorrência do objeto do presente termo contra o Município. 

16.25. Retirar, ao término da Ata de Registro de Preço, as máquinas das dependências do 
Município de Montes Claros no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir do 
recebimento da comunicação formal ou via e-mail da CONTRATANTE, podendo esse prazo 
ser prorrogado a critério da Administração. 

16.26. Indicar Preposto (a) para supervisão dos serviços contratados, sendo este o elo entre a 
CONTRATADA e a CONTRATANTE, devendo possuir poderes para solucionar problemas 
oriundos da relação contratual, sobretudo regularização de pendências. O(a) Preposto(a) 
terá a obrigação de se reportar, quando necessário, ao responsável pelo acompanhamento 
dos serviços da Administração e de tomar as providências pertinentes para que sejam 
corrigidas todas as falhas detectadas na execução do contrato. 

16.27. Cumprir os prazos previstos neste Termo de Referência. 
16.28. Possuir atendimento local na cidade de domicílio da CONTRATANTE com no mínimo de 1 

(um) profissional com condições para prestar assistência técnica sobre os equipamentos 
disponibilizados, durante o período semanal de funcionamento da CONTRATANTE 

16.29. Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos a serem entregues, ao município  através 
das Secretarias e suas unidades de atendimento/acolhimento o direito de fiscalizar e sustar 
ou recusar o produto em desacordo com o Termo de Referência. 

16.30. Cumprir e atender fielmente a todas as outras obrigações da CONTRATADA presentes no 
contrato e neste documento; 
 

17. FORMA DE PAGAMENTO 
17.1. O pagamento será mensal, conforme número de impressões realizadas e/ou cópias 

utilizadas, sendo realizada em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal. 
17.2. Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar com a Nota Fiscal, 

devidamente atestada pelo setor competente, e a comprovação de sua situação regular 
perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), bem como quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre a 
aquisição. 

17.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal, serão os 
mesmos devolvidos a contratada para as correções necessárias, não respondendo o 
Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação do pagamento. 

17.4. O Município não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados os itens das 
propostas que assim se apresentarem. 
 

18. DA FISCALIZAÇÃO 
18.1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei n. 8.666/93, a execução dos serviços será 

acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada por através do Diretor de Habitação  
 

Popular e Cidadania o Sr. José Geraldo Cardoso - Matrícula 98816391, CPF: 199.730.346-
15 
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19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1. O licitante que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edital ou apresentar 

documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta ou lance, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar 
ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 

19.2. O licitante sujeitar-se-á, ainda, às sanções de: advertência, multa e declaração de 
inidoneidade, sendo que as sanções de suspensão descritas no item anterior e declaração 
de inidoneidade poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual. 

19.3. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir 
o motivo. 

19.4. Ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto contratado caracterizando inexecução 
parcial, será aplicada multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, 
sobre o valor total do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias. 

19.5. No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada 
multa indenizatória de 30% (trinta por cento) do valor total do objeto licitado. 

19.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pelo município de Montes Claros. 

19.7. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no município de 
Montes Claros, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja 
superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

19.8. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato do Controle Interno Municipal, devidamente 
justificado. 

19.9. O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar nota de 
empenho, ordem de serviço ou assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto 
desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na entrega dos materiais, se 
comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 
com o Município, com os órgãos Estaduais e da União e, será descredenciado no Cadastro 
do Município, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 
XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital, e das demais cominações legais. 

19.10. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido prazo 
para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação 

19.11. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
publicação. 

19.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro 
de Fornecedores do Município, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o 
licitante terá seu cadastro cancelado por igual período. 

19.13. O licitante será declarado inidôneo caso não cumpra com todas as exigências estabelecidas 
na especificação técnica do objeto licitado – requisitos e funcionalidades durante a 
demonstração do sistema, com o intuito de atrasar ou atrapalhar o certame. 

19.14. A CONTRATADA não poderá subcontratar, total ou parcialmente a atividade que constitua 
objeto do Contrato, sem a concordância do Município, manifestada após o reconhecimento 
da ocorrência de motivo justificado e formalizado por termo aditivo, através do qual se 
mantenha a integral responsabilidade da mesma CONTRATADA pela execução satisfatória 
do fornecimento correspondente. 
 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1. O município de Montes Claros/MG reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que 

isso implique alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da 
Lei nº 8.666/93. 

20.2. O município de Montes Claros/MG reserva para si o direito de não aceitar ou receber 
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qualquer produto ou serviço em desacordo com o previsto neste Termo, ou em 
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo 
rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, 
assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das 
sanções previstas. 

20.3. Qualquer tolerância por parte do município, em relação 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 
condições do ajuste e podendo a Contratada exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 

20.4. A contratação não estabelece nenhum vínculo de natureza empregatícia ou de 
responsabilidade entre a Prefeitura e os agentes, prepostos, empregados ou demais 
pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do objeto contratado, 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. 

20.5. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado 
assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou 
indiretamente, o Município, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da 
execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao 
Município o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou 
prejuízos. 

20.6. A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, 
informações e documentos fornecidos ao Município ou obtidos em razão da execução do 
objeto contratado, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a 
vigência do ajuste e mesmo após o seu término. 

20.7. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou 
elaborados pela CONTRATADA durante a execução do objeto contratado serão de exclusiva 
propriedade do Município, 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. 

                                                                                    
  

   Montes Claros, 16 de maio de 2018. 
 
 
 

AURINDO JOSÉ RIBEIRO 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social. 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
 

... Timbre ou identificação do Licitante ... 
 
 
 
 
 

Ao Município de Montes Claros/MG 
Senhor (a) Pregoeiro (a), 
 
 
 
Atendendo ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0248/2018, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 0127/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, apresentamos nossa 
proposta: 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$)  

 CONFORME ANEXO I     

Valor total do lote por extenso: ….......................................................................... 
 
 
 

Validade da proposta. 
 
 
Local e data. 
 
 
Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

 
 
 
 
 
 
A sociedade empresária __________________________, inscrita no CNPJ sob o no. 
_______, localizada na ____________________________________, por seu representante 
legal signatário, declara ao Município de Montes Claros/MG que não possui fato impeditivo 
que altere os dados para efetivação da sua habilitação no Processo Licitatório no. 
0248/2018, na modalidade de Pregão Presencial no. 0127/2018, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores, e se compromete a prestar os serviços que lhes 
forem adjudicados conforme a descrição do Anexo I deste Edital, desconsiderado 
qualquer erro que porventura houver cometido na elaboração da proposta. 
 
Declara também, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei no. 8.666/93 que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
Declara ainda, para os fins requeridos no inciso III, artigo 9º da Lei no. 8.666/93 e 100 
da Lei Orgânica do Município de Montes Claros, que não tem em seus quadros de 
empregados, servidores públicos da Contratante, bem como as pessoas ligadas a 
qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo 
grau, subsistindo a proibição até 6 (seis) meses após findas as respectivas funções, 
exercendo atribuições de gerência, administração ou tomada de decisões. 
 
 
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 
 
 
Local e data. 
 
 
Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME, EPP OU MEI 

 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0248/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0127/2018 

 
 
 
 

A sociedade empresária _____________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº. __________________________, por intermédio de seu representante legal 
Sr.(a) ________________________________________, portador do Documento de 
Identidade nº. ___________________, inscrito no CPF sob o nº. __________________ 
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
________________________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa 
(ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), artigo 
3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos 
do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
artigos 42 a 49 da citada lei. 
  
 
_________________________, _________ de _______________ de 2018.  
 
 
 

________________________________________________ 
(assinatura do representante legal) 
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ANEXO V 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0248/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0127/2018 

 
 
O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, inscrito no CNPJ sob o no. 22.678.874/0001-35, com 
endereço à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Cidade de Montes Claros/MG, 
CEP. 39.401-002, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Planejamento e 
Gestão, Cláudio Rodrigues de Jesus, por delegação de poderes, nos termos do Decreto 
Municipal no. 3.470/17, observadas, ainda, as disposições do Edital do PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº. 0248/2018, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0127/2018, do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para registro de preços, regido pelas Leis Federais nº. 
10.520/2002 e 8.666/93, Lei Complementar n°. 123/2006, Decreto Municipal nº. 2.111/2005 e 
demais disposições legais aplicáveis, resolve registrar os preços das empresas abaixo 
citadas, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no Pregão 
Presencial, observadas as condições do Edital que integram este instrumento de registro 
independentemente de transcrição, mediante as condições a seguir pactuadas: 
 
1 - DO OBJETO 
1.1 - A presente ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação  
de sociedade empresária para prestação de serviços reprográficos (cópias coloridas), com 
cessão de equipamento, para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social 
do Município de Montes Claros - MG. 
 
2 - DOS PREÇOS REGISTRADOS 
2.1 - Os preços das empresas classificadas encontram-se indicados no quadro abaixo, de 
acordo com a ordem de classificação obtida no certame licitatório e regras contidas no 
instrumento convocatório: 
 

LOTE 01: (...) 

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA 
VALOR 

UNITÁRIO 
DO  ITEM 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

1ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº 
______, com sede na ________ , Bairro 
_______ , _______ , a seguir 
denominada PRESTADOR, neste ato 
representada por __________ Sr. (a) 
________ , portador(a) da Cédula de 
Identidade nº _______ 

R$____ 
(_____) R$____ (_____) 

2ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº 
______, com sede na ________ , Bairro 
_______ , _______ , a seguir 
denominada PRESTADOR, neste ato 
representada por __________ Sr. (a) 
________ , portador(a) da Cédula de 
Identidade nº _______ 

R$____ 
(_____) R$____ (_____) 

3ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº 
______, com sede na ________ , Bairro 
_______ , _______ , a seguir 
denominada PRESTADOR, neste ato 

R$____ 
(_____) R$____ (_____) 
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representada por __________ Sr. (a) 
________ , portador(a) da Cédula de 
Identidade nº _______ 

(...) 
 
2.2 As despesas decorrentes das aquisições correrão por conta da dotação orçamentária 
específica do Órgão Solicitante. 
 
3 - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1 - O gerenciamento desta Ata será realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão. 
 
4 - DA VALIDADE DA ATA 
4.1 - A Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura, com eficácia legal da publicação de seu extrato. 
 
5 - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 
5.1 - O PRESTADOR responderá por todo e qualquer dano provocado ao MUNICÍPIO DE 
MONTES CLAROS, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua 
responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou 
do acompanhamento exercido pelo MUNICÍPIO, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a 
ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na 
licitação. 
 
6 - DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
6.1 - O preço registrado será suspenso nos seguintes casos: 
a) quando o PRESTADOR, convocado para a contratação, não apresentar documentação de 
habilitação regular nos termos do Edital: suspensão até a comprovação da regularização, se 
não for caso de reincidência; 
b) quando o PRESTADOR, convocado para fornecer o objeto, não tiver condições de 
executá-lo parcial ou totalmente: suspensão de 90 (noventa) dias, contados da data da 
convocação, se não for caso de reincidência e o fornecedor tiver comunicado à Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão, em tempo hábil, os motivos da sua impossibilidade, 
permitindo a convocação do fornecedor seguinte. 
6.2 - O preço registrado será cancelado nos seguintes casos: 
6.2.1 - Pelo MUNICÍPIO: 
a) o PRESTADOR não cumprir as exigências do Edital, salvo a hipótese de suspensão da 
letra “a” do subitem 6.1; 
b) o PRESTADOR não formalizar a contratação decorrente do registro de preços ou não 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua justificativa; 
c) o PRESTADOR der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do registro de 
preços; 
d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto contratado, decorrente 
do registro de preços, salvo a hipótese de suspensão da letra “b” do subitem 6.1; 
e) o(s) PRESTADOR(ES) não aceitar(em) reduzir os preços registrados na hipótese em que 
esses se tornarem superiores aos praticados pelo mercado; 
f) por razões de interesse público; 
g) na hipótese de reincidência de fato que tenha dado origem à suspensão; 
h) se todos os preços forem cancelados, hipótese em que se revogará a presente Ata de 
Registro de Preços. 
6.2.2 - Pelo PRESTADOR: 
a) mediante solicitação por escrito, antes de ser convocado por meio da Autorização de 
Serviço, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata; 
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior. 
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6.2.3 - O cancelamento ou a suspensão, pelo MUNICÍPIO, de preço registrado, será 
precedido de regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 
6.2.4 - A comunicação do cancelamento de preço registrado será formalizada pelo 
MUNICÍPIO e publicada no Diário Oficial do Município de Montes Claros e em seu sítio 
oficial na internet, juntando-se comprovante nos autos do presente registro de preços. 
 
7 - DAS MULTAS E PENALIDADES 
7.1 - O PRESTADOR, deixando de entregar documento exigido, apresentando 
documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a 
proposta, falhando ou fraudando na execução do contrato, comportando-se de modo 
inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município 
de Montes Claros e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores 
do Município de Montes Claros, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas nesta Ata de Registro de Preços e demais cominações legais. 
7.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 
descumprimento contratual: 
I) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, ou por 
atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados 
sobre o valor total dos serviços constantes da Ordem de Serviço. 
II) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da Contratada 
injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais 
casos de descumprimento contratual, quando o Município de Montes Claros, em face da 
menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o 
percentual da multa a ser aplicada. 
7.2.1 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado 
dos pagamentos devidos pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela Contratada no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção. 
7.2.2 - As Sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após regular 
processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e 
da ampla defesa. 
7.2.3 - As multas e penalidades previstas nesta Ata não têm caráter compensatório, sendo 
que o seu pagamento não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela reparação de 
eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao MUNICÍPIO por atos comissivos ou 
omissivos de sua responsabilidade. 
 
8 – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
8.1 – A prestação de serviços dar-se-à nos termos especificados no Anexo I – Termo de 
Referência deste Edital, que integra esta ata independentemente de transcrição. 
 
9 - DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR 
9.1 - Cumprir fielmente as exigências deste Edital, de modo que os serviços sejam 
prestados de acordo com o Anexo I - Termo de Referência, sob pena de multa de 30% (trinta 
por cento) do valor da contratação. 
9.2 - Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de 
trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito 
trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, impostos, frete e 
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 
9.3 - Indenizar o Município de Montes Claros por todo e qualquer dano decorrente, direta e 
indiretamente, da execução do objeto, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos. 
9.4 - Cumprir os prazos previstos neste Edital. 
9.5 - Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei no. 
8.666/93 e no presente Edital. 
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10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
10.1 - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação do 
serviço do objeto, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 
10.2 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas. 
10.3 - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a 
responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem 
por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 
10.4 - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as 
especificações deste Edital. 
10.5 - Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, 
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo 158, I). 
 
11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
11.1 - O pagamento decorrente do serviço, objeto desta licitação será efetuado em até 30 
(trinta) dias após o recebimento da nota fiscal/fatura, devidamente acompanhada das 
certidões de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS e à 
Seguridade social e Regularidade Trabalhista vigentes. 
11.2 - Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante o efetivo 
fornecimento nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio Termo de 
Recebimento Definitivo do Objeto e/ou Recibo pelo Servidor responsável pelo recebimento. 
11.3 - O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota 
fiscal/fatura, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções 
necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da 
reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. 
11.4 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 
obrigação por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, 
correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do 
Contrato. 
11.5 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de 
ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada. 
 
12 - DAS IMPUGNAÇÕES AOS PREÇOS REGISTRADOS 
12.1 - Impugnação aos preços registrados, em razão da incompatibilidade destes com os 
preços praticados no mercado, poderá ser interposta por qualquer cidadão, durante a 
vigência desta Ata, devendo atender aos seguintes requisitos de admissibilidade: 
12.1.1 - ser encaminhada para os endereços eletrônicos pregaocompras@gmail.com ou 
protocoladas na Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG, 
localizada na Avenida Cula Mangabeira, n°. 211, Centro, nesta cidade de Montes 
Claros/MG; 
a) o MUNICÍPIO não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por 
outras formas entregues em locais diversos do mencionado no item acima e que, por isso, 
não sejam protocolizadas na vigência da Ata de Registro de Preços. 
12.1.2. ser dirigida à Gerência de Compras do MUNICÍPIO, setor gerenciador desta Ata, 
que, cumpridos os requisitos de admissibilidade, decidirá a respeito. 
a) a decisão da Gerência de Compras do MUNICÍPIO será enviada ao impugnante via fac-
símile ou correio eletrônico. 
12.1.3. conter o número da Ata de Registro de Preços a qual se refere, com a descrição do 
objeto e a identificação do(s) item(s) cujo(s) preço(s) esteja(m) sendo impugnado(s); 
12.1.4. Conter o nome completo, a qualificação, cópia do documento de identidade e do 
Cadastro de Pessoa Física e o endereço do impugnante; 
12.1.5. Conter provas da incompatibilidade do preço impugnado, por meio de pesquisa 
atualizada do mercado. 
 
13 - DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para dirimir 
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eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, 
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado 
que seja ou venha a ser. 
 
E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de 
Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 
 
 
Montes Claros, _____ de _______________ de 2018. 
 
 
 
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS 
Cláudio Rodrigues de Jesus  
Secretário Municipal de Planejamento e 
Gestão 

EMPRESA 
Representante legal 
Cargo 
 

Testemunha 1 
Ass.: ______________________ 
Nome: _____________________ 
CPF: ______________________ 

Testemunha 2 
Ass.: ______________________ 
Nome: _____________________ 
CPF: ______________________ 

 
 
 
 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG 

  
  

ANEXO VI 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – P0248/2018-__ 

PROCESSO Nº. 0248/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N°. 0127/2018 
  
 
O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº. 22.678.874/0001-35, sediado na Av. Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, 
nesta cidade de Montes Claros/MG, com o CEP. 39.401.002, neste ato representado(a) 
pelo(a) Secretário(a) Municipal ….................................., Sr(a). 
…......................................................, por delegação de poderes, na forma do Decreto 
Municipal n°. 3.470 de 04 de janeiro de 2017, e a sociedade empresária 
…....................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. …........................., 
sediada na Rua/Av. …..................................., nº. ….........., no Bairro …................................., 
na Cidade …....................../......., com o CEP. …..................., neste ato por seu representante 
legal, Sr(a). …....................................., portador da Carteira de Identidade nº. …................., 
inscrito no CPF/MF sob o nº. …........................., doravante designados, respectivamente, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, como 
especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº. 0248/2018, na 
modalidade Pregão Presencial nº. 0127/2018, do tipo menor preço, sob a regência das Leis 
Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, Lei Complementar n°. 123/2006, Decreto Municipal nº. 
2.111/2005 e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir 
pactuadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Este contrato tem por objeto a prestação de serviços reprográficos (cópias coloridas), com 
cessão de equipamento, para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social 
do Município de Montes Claros - MG., conforme especificações do Anexo I – Termo de 
Referência do Processo Licitatório nº. 0248/2018, na modalidade Pregão Presencial nº. 
0127/2018. 
 

ITEM UNID. QUANT. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO  (R$) 

(...) (...) (...) (...) (...) 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, o 
Termo de Referência e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos 
constantes do Processo Licitatório nº. 0248/2018, na modalidade Pregão Presencial nº. 
0127/2018. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
Este contrato vigorará até 31/12/__, tendo como termo inicial a data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
Os serviços, objeto deste contrato, serão prestados de acordo com as especificações e 
condições constantes do Anexo I - Termo de Referência do Processo Licitatório nº. 
0248/2017, na modalidade Pregão Presencial nº. 0127/2017. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo 
da Secretaria Municipal de _________________ através do (a) seu (sua) servidor (a) 
_______________________ portador (a) da matrícula nº ________________ e inscrito no 
CPF/MF sob o nº ___________________. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização 
deste contrato pelo CONTRATANTE, bem como permitir o acesso a informações 
consideradas necessárias pela Secretaria Municipal de ________________. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
O CONTRATANTE não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas 
não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a 
responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes 
deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
I - O CONTRATANTE obriga-se a: 
a) notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do 
objeto deste contrato, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la; 
b) emitir, por meio da Secretaria Municipal de ______________, a Ordem de Serviço; 
c) prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários 
da CONTRATADA, em relação ao objeto do presente Contrato; 
d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas; 
e) fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 
CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer 
danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 
f) rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com as 
especificações do Anexo I - Termo de Referência; 
g) efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio da Secretaria Municipal 
de ______________ do CONTRATANTE; 
h) decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução do contrato; 
i) arcar com as despesas de publicação do extrato do presente contrato, bem como dos 
termos aditivos que venham a ser firmados; 
j) atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente. 
II - A CONTRATADA obriga-se a: 
a) Indicar à Secretaria Municipal de _____________ do Contratante, imediatamente à 
assinatura deste contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto com plenos poderes 
para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questões 
relativas ao objeto deste contrato, e atender aos chamados do CONTRATADO, 
principalmente em situações de urgência, por meio de telefonia móvel ou outro meio 
igualmente eficaz. 
b) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, reparando, imediatamente, e 
às suas expensas, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não 
se adequarem às especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, sob pena de 
aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual. 
c) Cumprir os prazos previstos neste contrato ou outros que venham a ser fixados pelo 
CONTRATANTE. 
d) Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste contrato, 
durante toda a sua vigência, a pedido do CONTRATANTE. 
e) Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do 
contrato pela equipe da Secretaria Municipal de ______________________ do 
CONTRATANTE, durante a sua execução. 
f) Manter, durante a vigência deste 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 continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG 

  
  

expirado. 
g) Encaminhar ao CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos 
comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na 
licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade junto ao FGTS, à seguridade 
social, ao Tribunal Superior do Trabalho, e às Fazendas Públicas Estadual e Municipal, cuja 
autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo gestor/fiscal de contrato 
do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 
A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado ao CONTRATANTE, seus 
servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual 
não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento 
exercido pelo CONTRATANTE, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los 
integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas no presente 
contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, 
obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pelo CONTRATANTE, decorrentes do não 
cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de obrigações a ela 
atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, 
pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo CONTRATANTE a terceiros, multas, 
penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e 
outros. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de 
obrigações definidas contratualmente como de responsabilidade da CONTRATADA for 
apresentada ou chegar ao conhecimento do CONTRATANTE, este comunicará a 
CONTRATADA por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, 
diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a entregar ao CONTRATANTE a devida 
comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que 
entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. 
As providências administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a eximem das 
responsabilidades assumidas perante o CONTRATANTE, nos termos desta cláusula. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
Quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas do CONTRATANTE, 
nos termos desta cláusula, deverão ser pagos pela CONTRATADA, independentemente do 
tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento ao CONTRATANTE, mediante a 
adoção das seguintes providências: 
a) dedução de créditos da CONTRATADA; 
b) medida judicial apropriada, a critério do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS 
A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais 
e comerciais resultantes da execução deste contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 
Cláusula não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, durante a vigência deste Contrato, exigir a 
comprovação de quitação dos encargos descritos no "caput" desta CLÁUSULA, como 
condição para pagamento dos créditos da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação de serviços, objeto do presente 
contrato, a quantia total de R$ ___________ (____________________). 
 
PARAGRÁFO PRIMEIRO 
Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir da data da apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) devidamente aprovada(s) e 
constando na(s) mesma(s) a declaração expressa do recebimento definitivo dos serviços. 
 
PARAGRÁFO SEGUNDO 
A CONTRATADA deverá comprovar, a cada nota fiscal/fatura emitida contra o 
CONTRATANTE, sua regularidade perante o sistema de seguridade social (INSS) e com o 
FGTS, com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e prova de inexistência de débito 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme determina o artigo 195, § 3º, da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) e o artigo 55, inciso XIII, 
da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
PARAGRÁFO TERCEIRO 
A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE será devolvida à CONTRATADA para 
as necessárias correções, contando-se o prazo estabelecido no parágrafo primeiro, acima, 
para efeito de pagamento, a partir da data de sua reapresentação. 
 
PARAGRÁFO QUARTO 
A devolução de fatura não-aprovada pelo CONTRATANTE não servirá, em hipótese alguma, 
de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento dos materiais e/ou 
produtos. 
 
PARAGRÁFO QUINTO 
Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE serão efetuados por meio de depósito em 
conta bancária a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que 
vier a ser convencionada entre as partes. 
 
PARAGRÁFO SEXTO 
Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 
obrigação por parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, 
correção monetária, compensação financeira ou interrupção do fornecimento. 
 
PARAGRÁFO SÉTIMO 
Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dará ao 
CONTRATANTE plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente ao 
fornecimento nela discriminado, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, 
tempo ou forma. 
 
PARAGRÁFO OITAVO 
Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste 
nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão, no exercício de 2018, à conta da 
dotação orçamentária: 
 
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ............................................. 

Função Programática Projeto 
Atividade 

Elemento 
de Despesa 

Recurs
o Ficha 
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CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº. 8.666/93, 
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas e 
adequadas justificativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
O presente Contrato poderá ser rescindido: 
I. Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 
I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93. 
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo. 
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 
80 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização, reparação 
ou restituição por parte da CONTRATADA, o CONTRATANTE responderá pelo preço 
estipulado na Cláusula Décima, devido em face do fornecimento efetivamente executados 
pela CONTRATADA até a data da rescisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 
Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 
descumprimento contratual: 
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação de serviços, ou por 
atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, 
calculados sobre o valor total dos produtos constantes da Nota de Empenho. 
b) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da Contratada 
injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais 
casos de descumprimento contratual, quando o Município de Montes Claros, em face da 
menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o 
percentual da multa a ser aplicada. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 
pagamentos devidos pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença 
deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da 
aplicação da sanção. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente 
com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após regular processo 
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla 
defesa. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
Ao Município caberá, também, na forma da Lei nº. 8.666/93, interpelar a contratada civil ou 
penalmente nos casos de descumprimento do presente instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL 
Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº. 0248/2018, na 
modalidade Pregão Presencial nº. 0127/2018 que lhe deu causa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE 
O CONTRATANTE providenciará a publicação, em resumo, no Diário Oficial do Município de 
Montes Claros, do extrato deste contrato, bem como as publicações de extratos de termos 
aditivos, se for o caso, e outras determinadas em Lei, na forma prescrita no artigo 61, 
parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
São condições gerais deste contrato: 
I - Este contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do 
artigo 55, todos da Lei nº. 8.666/93. 
II - Este contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser 
subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em 
associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia do CONTRATANTE, 
por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual. 
III - Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, 
deverão ser comunicadas ao CONTRATANTE e, na hipótese de restar caracterizada a 
frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão do contrato. 
IV - O CONTRATANTE reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso 
implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 
da Lei nº. 8.666/93. 
V - O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer serviço 
em desacordo com o previsto neste contrato ou em desconformidade com as normas legais 
ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do previsto nos 
artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do 
artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento. 
VI - Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, 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 CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a qualquer 
tempo. 
VII - Este contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 
responsabilidade entre o CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais 
pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do seu 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. 
VIII - A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer 
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, 
direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em 
decorrência da execução do objeto deste contrato, ou da omissão em executá-lo, 
resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a 
responder por tais danos ou prejuízos. 
IX - Compete exclusivamente à CONTRATADA, na consecução do objeto deste contrato, 
observar as normas que integram o regime jurídico da relação trabalhista celetista, em 
especial a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, legislação complementar, normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e dispositivos contidos nas Convenções 
Coletivas de Trabalho das categorias envolvidas na execução do objeto, bem como 
responder por todas e quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações de seus 
empregados, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte do 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
Para todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o foro de 
Montes Claros/MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG 

  
  

 
E por assim estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as 
partes firmam o presente Contrato em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só 
efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas, para que produza todos os efeitos legais e 
resultantes de direito. 
 
Montes Claros/MG, _____ de _______ de 2018. 
 
 
CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG 
Secretaria Municipal de ......................... 
Rep. Legal: ............................................. 
CPF/MF: ................................................. 

CONTRATADA 
________________________________ 
Rep. Legal: ............................................. 
CPF/MF: ........................... 

 
Testemunha 01: 
............................................................ 
CPF/MF: ............................................. 
 

 
Testemunha 02: 
............................................................ 
CPF/MF: .......................................... 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 

 
PROCESSO LICITATORIO Nº. 0248/2018 

PREGAO PRESENCIAL Nº. 0127/2018 
 
 

Sociedade Empresária: 
 

CNPJ/MF: 
 

Responsável Legal / CPF: 
 

E-mail: 
 

Telefone de Contato: 
 

Dados bancários: 
 

Os dados cadastrais deverão ser mantidos atualizados junto a Gerência de Compras. 
 
 
 
 
 
 

_____________________, ___ de ______________ de 2018. 
 
 
 
 

________________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 

  
 


