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EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº : 012/2018 
PROCESSO N°   : 030/2018 
ABERTURA DIA  : 20/04/2018 
HORARIO DO CERTAME : 09:00 horas 
JULGAMENTO  : MENOR PREÇO POR ITEM  
 

O Senhor Pregoeiro do Município de Guanhães/Minas Gerais, nomeado pela Portaria n.º 20 de 05 de janeiro 
de 2018, torna público que fará realizar às 09:00 horas do dia 20/04/2018, na Praça Néria Coelho Guimarães nº. 100, 
Centro, Guanhães/MG, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO SOFTWARE DE GESTÃO DE IMPRESSÃO E SOLUÇÃO, 
CÓPIA, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS 
NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUANHÃES, regida pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 3.242/2006, e 
subsidiariamente pela Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e de acordo com as normas e 
condições fixadas neste instrumento. Fazem parte integrante deste Edital os ANEXOS I, II, III, IV, V, VI e VII 
contendo, respectivamente, Termo de Referência, Modelo de Credenciamento, Declaração de cumprimento dos 
requisitos de Habilitação, Declaração de cumprimento da norma constitucional quanto ao trabalho do menor, 
Declaração de Fato Impeditivo, Modelo de Proposta de Preços e Minuta do Contrato. 

Os esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão prestados na Prefeitura Municipal de 
Guanhães, no endereço supramencionado, no horário de 13:00 às 17:00 horas e através do telefone (33) 3421-1501. 

A apresentação das propostas pressupõe conhecimento de todos os dados e informações necessárias ao seu 
preparo e à aceitação das condições estipuladas nesta licitação. 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento software de gestão de impressão e solução, cópia, 
compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, com manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de 
peças e suprimentos necessários (exceto papel), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Guanhães. 
 
1.2. Deverão ser observadas as seguintes especificações mínimas: 
  
1.2.1. Tipo I – Multifuncional Laser ou LED Monocromática (Quantidade: 02 unidades) 
 
a) Cópia múltipla: Até 999 cópias;  
b) Velocidade de impressão mínima de 25 ppm; 
c) Resolução mínima de impressão e copia 600 x 600 dpi; 
d) Ampliação redução e Zoom: de 25% a 400%;  
e) Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) 50 folhas; 
f) Memória mínima de 1 GB;  
g) Velocidade do Processador mínimo de 530 Mhz; 
h) Painel de touch screen; 
i) Linguagem da impressora PCL5/6, Post Script 3; 
j) Conectividade padrão USB 10/100;  
k) Protocolo de rede: TCP/IP;  
l) Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux; 
m) Velocidade de digitalização mínima Cor e PxB Cor 24 ipm; 
n) Resolução de digitalização mínima de 100 dpi; 
o) Formato TIFF, JPEG, PDF;  
p) Digitalização para rede: E-mail, Pasta, USB, SMB, FTP;  
q) Capacidade de entrada de papel padrão gaveta mínima de 250 folhas – 02 gavetas; 
r) Capacidade de saída de papel mínima 200 folhas; 
s) Formato de papel suportado de A3, A4, A5 até Oficio; 
t) O equipamento devera suportar cota de impressão e cópia por usuário interno independente de servidor; 
u) Digitalização, impressão e cópia frente/verso automática;  
v) Deve ser possível a inserção, pelo painel de operação do equipamento, por meio de digitação de texto, números, 

índice que identifique os documentos digitalizados; 
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w) Possibilitar a digitalização de documentos e seu envio a uma pasta de rede, a um endereço IP (via FTP), a um e-
mail.  

 
1.2.2. Tipo II – Multifuncional Laser ou LED Monocromática (Quantidade: 15 unidades) 
 
a) Velocidade de impressão mínima de 40 ppm; 
b) Cópia múltipla: Até 99 cópias; 
c) Resolução mínima de impressão e cópia  600 x 600 dpi; 
d) Ampliação redução e Zoom: de 25% a 400%;  
e) Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) 50 folhas; 
f) Memoria mínima de 1 GB; 
g) Velocidade do Processador mínimo de 500 Mhz; 
h) Linguagem da impressora PCL 5/6, Post Script 3; 
i) Conectividade padrão USB 10/100/1000; 
j) Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux; 
k) Velocidade de digitalização mínima Cor e PxB Cor 20 ipm; 
l) Resolução de digitalização mínima de 600 dpi; 
m) Formato TIFF, PDF;  
n) Digitalização para rede: E-mail, Pasta, USB, SMB, FTP;  
o) Capacidade de entrada de papel padrão gaveta mínima de 250 folhas; 
p) Capacidade de saída de papel mínima 50 folhas; 
q) Gramatura do papel mínimo de 75 - 120 g/m²; 
r) Suportes de impressão: Papel normal, grosso, reciclado, timbrado, pré-impresso; 
s) O equipamento devera suportar cota de impressão e copia por usuário interno independente de servidor; 
t) Digitalização, impressão e copia frente/verso automática.  

 
1.2.3. Tipo III – Multifuncional Laser ou LED Monocromática (Quantidade: 08 unidades) 
 
a) Velocidade de impressão mínima de 52 ppm; 
b) Impressora, copiadora, scanner e fax;  
c) Cópia múltipla: Até 999 cópias;  
d) Resolução mínima de impressão e cópia 600 x 600 dpi; 
e) Ampliação redução e Zoom: de 25% a 400%;  
f) Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) 70 folhas; 
g) Memória mínima de 2 GB; 
h) Velocidade do Processador mínimo de 1 Ghz; 
i) Painel de touch screen; 
j) Linguagem da impressora PCL 5/6, Post Script 3; 
k) Conectividade padrão USB 10/100/1000; 
l) Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux; 
m) Velocidade de digitalização mínima Cor e PxB Cor 40 ipm; 
n) Resolução de digitalização mínima de 600 dpi; 
o) Formato TIFF, PDF;   
p) Digitalização para rede: E-mail, Pasta, USB, SMB, FTP;  
q) Capacidade de entrada de papel padrão gaveta mínima de 500 folhas; 
r) Capacidade de saída de papel mínima 500 folhas; 
s) Gramatura do papel mínimo de 75 - 120 g/m²; 
t) Formato de papel suportado de A5 até Oficio; 
u) Suportes de impressão: Papel normal, grosso, reciclado, timbrado, pré-impresso; 
v) O equipamento devera suportar cota de impressão e copia por usuário interno independente de servidor; 
w) Digitalização, impressão e copia frente/verso automática.  

 
1.2.4. Tipo IV – Multifuncional Laser ou LED Colorido A3 (Quantidade: 01 unidade) 
 
a) Velocidade de impressão mínima 20 ppm PxB e color;  
b) Cópia múltipla: Até 999 cópias;  
c) Resolução mínima de impressão e cópia 600 x 600 dpi; 
d) Ampliação redução e Zoom: de 25% a 400%; 
e) Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) 100 folhas; 
f) Memória mínima de 1.5 GB; 
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g) Velocidade do Processador mínimo de 500 Mhz; 
h) Unidade de disco rígido mínimo 250 GB; 
i) Painel de touch screen; 
j) Linguagem da impressora PCL 5/6 Post Script 3; 
k) Conectividade padrão USB  10/100; 
l) Protocolo de rede: TCP/IP;  
m) Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux; 
n) Velocidade de digitalização mínima Cor e PxB Cor 20 ipm; 
o) Resolução de digitalização de 100 dpi a 600 dpi; 
p) Formato TIFF, JPEG, PDF; 
q) Digitalização para rede: E-mail, Pasta, USB, SMB, FTP;  
r) Formato de papel suportado de A5 até A3; 
s) Capacidade de entrada de papel padrão mínima de 1.000 folhas; 
t) Capacidade de saída de papel mínima 250 folhas; 
u) Gramatura do papel mínimo de 75 – 250 g/m²; 
v) Suportes de impressão: Papel normal, grosso, reciclado, timbrado, pré-impresso; 
w) Acompanhar suporte com rodízio (RACK); 
x) O equipamento devera suportar cota de impressão e copia por usuário interno independente de servidor; 
y) Digitalização, impressão e copia frente/verso automática;  
z) Contabilizar PxB e Coloridas individualmente;  
aa) Deve ser possível a inserção, pelo painel de operação do equipamento, por meio de digitação de texto, números, 

índice que identifique os documentos digitalizados.  
 

Quadro 1 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

01 
TIPO I – MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMÁTICA A4-A3, DE 
10.000 PÁGINAS POR EQUIPAMENTO. 

02 

02 
TIPO II – MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMÁTICA A4, DE 5.000 
PÁGINAS POR EQUIPAMENTO. 

15 

03 
TIPO III – MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMÁTICA A4, DE 8.000 
PÁGINAS POR EQUIPAMENTO. 

08 

04 
TIPO IV – MULTIFUNCIONAL LASER OU LED COLORIDO A3 DE 1.000 PÁGINAS 
POR EQUIPAMENTO. 

01 

 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar deste pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências deste Edital e seus anexos. 
 
2.2. Esta licitação destina-se exclusivamente a empresas que estiverem, nos termos do artigo 3º, incisos I e II, da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadradas como Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte. 
 
2.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, Microempresa 
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), e não possuírem quaisquer dos impedimentos do §4º do artigo citado, 
deverão apresentar a Certidão de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou equiparado expedida pela Junta 
Comercial, através da qual se comprovará a condição, no ato de credenciamento da empresa, da forma como estabelece 
o item 5.1.2. deste Edital. 
2.3.1. A não apresentação da Certidão de ME/EPP expedida pela Junta Comercial importará na renúncia ao tratamento 
consagrado na Lei Complementar nº 123/06. 
 
2.4. Não se admitirá nesta licitação a participação de: 
 
a) Empresas que não atenderem às condições deste Edital; 
b) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido punidas com 

suspensão temporária de participação em licitação ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com o poder 
público no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades da administração 
indireta; 

c) Empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
d) Pessoas jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e/ou diretor servidor do Município de Guanhães. 
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2.5. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às 
penalidades cabíveis.  
 
2.6. A participação no certame pressupõe a aptidão da pessoa jurídica para o atender objeto da presente licitação, 
implicando na aceitação, por parte da licitante, de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório 
(Edital e seus Anexos). 
 
3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
3.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste pregão, devendo protocolizar o pedido no Setor de 
Licitações, situado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Guanhães.  
 
3.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação formulada dentro de 24 (vinte e quatro) horas, podendo, se for o 
caso, auxiliar-se pela Secretaria Municipal de Administração e R.H. responsável pela elaboração do Termo de 
Referência e ainda pela Assessoria Jurídica da Prefeitura de Guanhães. 
 
3.3. Caso a impugnação for acolhida, o Edital será alterado e será definida e publicada nova data para realização do 
certame, pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original. Caso a alteração no ato convocatório 
possa inquestionavelmente afetar a elaboração da proposta, o prazo inicialmente estabelecido será reaberto. 
 
3.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a data de realização da sessão pública do pregão, hipótese em que tal comunicação não 
terá efeito de recurso.  
 
3.5. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o pregoeiro, para proceder ao respectivo 
credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar deste procedimento licitatório, inclusive com 
poderes para formulação de ofertas e lances verbais. 
 
4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento 
licitatório e a responder pela empresa representada, por todos os atos e efeitos previstos neste Edital. 
 
4.3. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na sua imediata exclusão da fase de lances 
verbais, mantendo-se sua proposta escrita. 
 
4.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a) Tratando-se de representante legal da pessoa jurídica, 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. O mesmo deverá ser apresentado em original e/ou cópia. No 
caso de cópia, a mesma deverá ser autenticada por tabelião ou por servidor público da administração municipal 
desde que o original seja disponibilizado para conferência.  

b) Tratando-se de procurador da pessoa jurídica, a Procuração por instrumento público ou particular, com 
reconhecimento de firma do outorgante, na qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do 
mandante para a outorga. Estes documentos deverão ser apresentados em original e/ou cópias. No caso de cópias, 
as mesmas deverão ser autenticadas por tabelião ou por servidor público da administração municipal desde que os 
originais sejam disponibilizados para conferência.  

c) Modelo de Credenciamento, conforme ANEXO II, entregue fora dos envelopes de Proposta de Preços (Envelope 
01) e Documentos para Habilitação (Envelope 02), através do qual constitui representante para os procedimentos do 
certame.  

d) O representante legal ou procurador da pessoa jurídica, deverá identificar-se exibindo o documento oficial de 
identificação que contenha foto, original e/ou cópia. No caso de cópia, a mesma deverá ser autenticada por 
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tabelião ou por servidor público da administração municipal desde que o original seja disponibilizado para 
conferência.  

 
4.4.1. Os documentos (originais e/ou cópias) listados para a fase de Credenciamento deverão ser apresentados no início 
da sessão do pregão. No caso de cópias, as mesmas devem ser autenticadas por tabelião ou poderão ser autenticadas por 
servidor público da administração municipal na sessão, desde que o original seja disponibilizado para conferência. 
 
4.5. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento, impedirá a 
participação do licitante na fase de lances verbais. 
 
4.6. O representante poderá ser substituído, a qualquer momento, por outro devidamente credenciado. 
 
4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, 
DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
5.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos interessados ou seus representantes, devidamente 
credenciados, em sessão pública, o pregoeiro que dirigirá os trabalhos receberá os documentos abaixo relacionados, 
sendo registrados em ata os nomes dos licitantes: 
5.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação, conforme ANEXO III, entregue fora dos 
envelopes de Proposta de Preços (Envelope 01) e Documentos para Habilitação (Envelope 02), na qual declara que 
atende as condições do certame.  
5.1.2. A Certidão de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) emitida pela Junta Comercial, 
entregue fora dos envelopes de Proposta de Preços (Envelope 01) e Documentos para Habilitação (Envelope 02), que 
comprove a qualificação da licitante como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparado, nos 
termos da Lei Complementar 123/2006. A não apresentação da referida certidão das empresas participantes 
enquadradas como ME ou EPP, acarretará em não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006. A certidão 
apresentada após o dia 31 de janeiro do corrente ano, terá obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em curso. 
5.1.3. A Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação e a Certidão de ME ou EPP previstas, 
respectivamente, nos subitens 5.1.1. e 5.1.2. deverão ser entregues no início da sessão, logo após o credenciamento, 
separadamente dos envelopes 01 e 02. 
5.1.4. Envelope contendo a Proposta de Preços (envelope 01), devidamente lacrado. 
5.1.5. Envelope contendo a documentação exigida para a Habilitação (envelope 02), devidamente lacrado. 
5.1.6. Os documentos relativos à Proposta de Preços e à Habilitação deverão ser entregues separadamente em envelopes 
fechados e lacrados (sem rasuras), rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante, o número e objeto da 
licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preços" e "Documentos para Habilitação"), na 
forma das alíneas “a” e “b” a seguir: 
 

a) Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços 
AO SETOR DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE GUANHÃES/MG 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2018 
DATA E HORA: 20/04/2018 ÀS 09:00 h 
LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
 

b) Envelope contendo os Documentos para Habilitação 
AO SETOR DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE GUANHÃES/MG 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2018 
DATA E HORA: 20/04/2018 ÀS 09:00 h 
LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE 02 (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO) 
 
5.2. Será admitida a remessa dos envelopes “01” e “02” Proposta de Preços e Documentos para Habilitação, por via 
postal, protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Guanhães, desde que os mesmos cheguem ao 
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Setor de Licitações antes da abertura da sessão. Caso os referidos envelopes não cheguem ao Setor de Licitações antes 
da abertura da sessão, os licitantes ficarão impedidos de participar da fase de lances.  
5.2.1. A Prefeitura Municipal de Guanhães não se responsabiliza pelo não recebimento dos envelopes encaminhados via 
Correios, até a data estipulada.  
 
5.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original e/ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, por publicação em órgão da imprensa oficial ou por servidor 
público da administração municipal, desde que os originais sejam disponibilizados para conferência. 
 
5.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, 
mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das 
propostas de preços. 
 
5.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à 
Proposta de Preços e à Habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a 
expressões técnicas de uso corrente. 
 
5.6. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em língua estrangeira, deverão 
ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
 
5.7. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, indicado nos documentos da Proposta de Preços e da 
Habilitação deverá ser o mesmo da empresa que efetivamente atenderá ao objeto da presente licitação. 
 
5.8. A não entrega da Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação exigida no subitem 5.1.1. deste Edital 
implicará no não recebimento, por parte do pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação de Proposta de Preços e 
de Habilitação e, portanto, a não aceitação do licitante no certame. 
 
5.9. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
 
5.10. Aberta a sessão não mais serão admitidos novos licitantes. 
 
6. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE 01) 
 
6.1. As Propostas de Preços, conforme modelo do ANEXO VI, devem, obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos e atender aos padrões abaixo estabelecidos: 
6.1.1. Datilografadas ou digitadas, sem rasuras, emendas, entrelinhas, cotações alternativas ou ressalvas, redigidas e 
impressas em qualidade que permita com clareza a total compreensão do seu conteúdo. Deverão ser entregues no local, 
dia e hora pré-estabelecidos no Edital, contendo a identificação da pessoa jurídica pelo nome, razão ou denominação 
social, endereço completo, telefone, endereço eletrônico (e-mail), número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – 
CNPJ, rubricadas todas as folhas e assinada a última pelo representante legal da pessoa jurídica. 
6.1.2. Indicação do nome, número de CPF, endereço completo, telefone e qualificação do representante legal da pessoa 
jurídica que assinará o contrato. 
6.1.3. Indicação do preço unitário e do preço total. 
6.1.4. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega 
das propostas e excluídos os prazos recursais, e conterem também: 
 
a) Preços unitários com até duas casas decimais;  
b) Não serão admitidos valores iguais à zero; 
c) O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. 
 
6.1.5. No valor indicado no subitem anterior deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas 
e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, seguros, etc., bem como despesas 
com manutenção e assistências que incidam sobre o objeto da licitação, de forma que o valor proposto seja a única 
remuneração pela execução do objeto. 
6.1.6. Caso venha a se verificar qualquer divergência nas informações constantes da Proposta de Preços, pertinentes a 
valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá, para todos os efeitos, o registro efetuado por extenso. 
 
6.2. A entrega dos envelopes contendo a Proposta de Preços e a respectiva documentação significará expressa aceitação, 
pelas licitantes, de todas as disposições deste Edital. 
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6.3. Os preços cotados e os lances verbais, para efeito de julgamento, serão de exclusiva e total responsabilidade do 
licitante, inclusive de eventuais preços finais apurados nos itens. 
 
6.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente Edital e seus anexos, inclusive o 
Termo de Referência (ANEXO I), ou que sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 
 
7. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE 02) 
 
7.1. A Habilitação do licitante consistirá na apresentação dos seguintes documentos: 
 
7.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o 

administrador em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos que comprovem a eleição de seus administradores.  

c) Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 
composição da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
7.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou a 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei;  
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (CRF FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;  
e) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT). 
 
Obs.: A Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND INSS) poderá ser confirmada através de Certidão de 

Débitos relativos a créditos tributários federais e dívida ativa da união, conforme Decreto 8.302/2014, de 04 de 
setembro de 2014.  

 
7.1.3. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 
a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do 

prazo de validade previsto na própria certidão ou, na omissão desta, expedida em até 60 (sessenta) dias anteriores à 
data do certame.  

 
7.1.4. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 
a) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão 

da licitante para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características com o objeto da licitação; 
 
7.1.5. Declaração de cumprimento da norma constitucional quanto ao trabalho do menor, através da qual declara 
cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme modelo do ANEXO IV. 
7.1.6. Declaração de Fato Impeditivo, através da qual o proponente declara, sob as penalidades cabíveis, a 
inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual 
caso venha a ser contratado pela Prefeitura Municipal de Guanhães, conforme modelo do ANEXO V. 
 
7.2. Os licitantes que apresentarem o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Prefeitura Municipal de 
Guanhães atualizado, serão dispensados da apresentação dos documentos nele contidos, desde que estejam válidos na 
data de abertura do processo. 
7.2.1. Aos licitantes regularmente cadastrados e habilitados parcialmente quanto ao CRC (Certificado de Registro 
Cadastral), instituído pela Prefeitura Municipal de Guanhães/MG, será assegurado o direito de apresentar a 
documentação atualizada para a regularização na própria sessão, na hipótese de haver algum documento vencido. Da 
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mesma forma, caso não houver no CRC algum documento exigido neste Edital, incumbirá ao licitante complementar a 
documentação em falta. 
 
7.3. Os documentos necessários à Habilitação da pessoa jurídica poderão ser apresentados em original, pela publicação 
em órgão da imprensa oficial, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 
público da administração municipal desde que o original seja disponibilizado para conferência. 
 
8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
8.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o 
credenciamento dos interessados em participar do certame. 
 
8.2. Durante os trabalhos, somente será permitida a manifestação, oral ou escrita, de pessoa devidamente credenciada. 
 
8.3. Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao pregoeiro a Declaração de cumprimento dos 
requisitos de Habilitação e a Certidão de ME ou EPP emitida pela Junta Comercial, de acordo com o estabelecido nos 
subitens 5.1.1. e 5.1.2., e em envelopes separados, a Proposta de Preços e os Documentos para Habilitação, nos moldes 
estabelecidos no subitem 5.1.6.  
 
8.4. O pregoeiro procederá a abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, verificando a conformidade das 
propostas com os requisitos estabelecidos no Edital. 
 
8.5. Para efeito de classificação das propostas o pregoeiro considerará o MENOR PREÇO POR ITEM constante em 
cada proposta, sendo desclassificadas as propostas: 
8.5.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital.  
8.5.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 
 
8.6. A proposta classificada como de menor preço por item, definido no objeto deste Edital e seus anexos, e as 
propostas com preços até 10% superiores àquela, ou as propostas com as 03 (três) melhores ofertas, conforme disposto 
no inciso VIII e IX do artigo 4º da Lei 10.520/2002, passarão à fase de lances verbais. 
8.6.1. Em caso de empate no valor das propostas escritas apresentadas, será realizado sorteio entre as licitantes 
empatadas para definição da ordem dos lances. A licitante sorteada 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. 
 
8.7. O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances verbais de forma 
sequencial, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais proponentes, sucessivamente, em 
ordem decrescente de valor. 
 
8.8. 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 ordenação das 
propostas. 
 
8.9. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 
valor estimado para a contratação, sendo facultado ao Pregoeiro abrir negociação com autor dessa proposta e, uma vez 
considerado aceito o preço proposto e cumpridos os requisitos habilitatórios, o Pregoeiro adjudicará o serviço à licitante 
que formulou a proposta em questão. 
 
8.10. O julgamento da presente licitação será processado segundo o critério de MENOR PREÇO POR ITEM e 
observado o disposto nos itens anteriores, de acordo com o qual será classificada em primeiro lugar a proposta que 
atenda integralmente as especificações e exigência deste Edital. 
8.10.1. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital - Do critério de julgamento. 
8.10.2. O julgamento das propostas será objetivo, pelo critério do menor preço por item, de acordo com a Lei nº 
8.666/93 e suas alterações; 
8.10.3. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do Edital, bem como as que contenham 
valores manifestadamente inexequíveis, excessivos, simbólicos, irrisórios ou igual a zero. 
 
8.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 
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8.12. O pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou 
a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no Edital. 
 
8.13. Verificado o atendimento pleno às exigências habilitatórias e fixadas no Edital, será declarado pelo pregoeiro o 
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto, observadas as disposições da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
8.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as 
ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
8.15. O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente da melhor proposta, para que seja obtido um melhor 
preço. 
 
8.16. Verificando-se, no curso da sessão do Pregão, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital a 
proposta será desclassificada. 
 
8.17. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 
deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar as 
assinaturas dos membros da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito. 
 
8.18. Outras decisões envolvendo principalmente negociações serão tomadas a partir de reuniões entre Pregoeiro, 
Equipe de Apoio e licitante, as quais serão objeto de registro em ata. 
 
9. DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1. 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, conforme artigo 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/02, para apresentação das 
razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
9.3. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo estipulado no item 9.1. 
 
9.4. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à 
autoridade superior. 
 
9.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
9.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 
procedimento e determinará a convocação do proponente adjudicatário para a assinatura do Contrato. 
 
9.7. O licitante que convocado para assinar o Contrato deixar de fazê-lo no prazo fixado sem justificativa, estará sujeito 
às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
9.8. Colhidas as assinaturas, o Setor de Licitação providenciará a imediata publicação do Contrato. 
 
10. DAS EXIGÊNCIAS PARA O OBJETO 
 
10.1. Dos equipamentos e profissionais 
 
10.1.1. A execução do objeto deverá ocorrer em total conformidade com as especificações e normas técnicas 
pertinentes, sendo de responsabilidade da contratada a logística dos equipamentos e sua instalação nos setores e 
departamentos indicados pela Secretaria Municipal de Administração e R.H.  
10.1.2. Os equipamentos disponibilizados para atender o objeto desta licitação deverão fazer parte da linha de 
produção/fabricação atual da empresa fabricante, serem novos, de primeiro uso, em perfeitas condições de 
funcionamento e produtividade. 
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10.1.3. A contratada deverá instalar e configurar os equipamentos e fornecer todos os drivers dos dispositivos de 
hardware instalados através de mídia apropriada, nas quantidades e locais estabelecidos pela contratante, e em 
concordância com os procedimentos de instalação do fabricante.   
10.1.4. O reparo e a reposição de quaisquer partes dos equipamentos ou a substituição dos próprios equipamentos que 
venham a apresentar defeitos, incorreções ou vícios, bem como daqueles que não possuam as especificações exigidas, 
será de responsabilidade da contratada e deverá ser executado no prazo determinado pela Secretaria de Administração e 
R.H., sem qualquer ônus adicionais para a Prefeitura Municipal de Guanhães. 
10.1.5. O gerenciamento da equipe técnica e a coordenação dos trabalhos serão de responsabilidade da contratada, 
ficando a cargo da Secretaria Municipal de Administração e R.H. o acompanhamento da execução do objeto. 
10.1.6. A contratada deverá disponibilizar quantos técnicos/analistas julgar necessário para a execução e atendimento do 
objeto contratado, garantindo durante toda a vigência contratual a capacidade técnica de seus profissionais. 
10.1.7. O suporte e atendimento técnico, deverão ser prestados pela contratada, proibida a terceirização. 
10.1.8. Os técnicos/analistas da contratada deverão apresentar-se, para atendimento nas instalações da contratante, 
uniformizados e com crachá de identificação contendo o nome da empresa contratada e do técnico/analista.  
 
10.2. Dos prazos de entrega e instalação dos equipamentos 
 
10.2.1. O prazo para entrega e instalação dos equipamentos será de, no máximo, 05 (cinco) dias corridos no local 
indicado no Termo de Referência, contados a partir da data de assinatura do Contrato a ser firmado entre as partes.  
10.2.2. No ato da entrega e da instalação dos equipamentos serão verificados seu funcionamento e sua conformidade 
com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da Nota a data de entrega do equipamento e, 
se for o caso, as irregularidades observadas. 
 
10.3. Do local para entrega e instalação dos equipamentos 
 
10.3.1. Os equipamentos deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Guanhães, alocados e instalados nos 
setores e departamentos designados pela Secretaria Municipal de Administração e R.H. 
 
10.4. Da quantidade estimada para impressão e cópias 
 
10.4.1. A estimativa mínima mensal de impressões e cópias corresponde à 30.000 (trinta mil) páginas, não havendo, 
portanto, uma quantidade fixa e taxativa. 
 
11. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
11.1. O prazo de execução do objeto da presente licitação será iniciado na data de assinatura do contrato e finalizará no 
dia 31 de dezembro de 2018. 
 
12. DAS CONTRATAÇÕES 
 
12.1. A Prefeitura Municipal de Guanhães, convocará formalmente o Proponente Adjudicatário para assinar o Contrato, 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias contados da data de homologação. Para tanto:  
 
a) Enviará o contrato via correio, mediante AR, ao endereço do Proponente Adjudicatário, ou entrega pessoal, em 

atenção à pessoa de contato, ambos informados na respectiva Proposta de Preços;  
b) O contrato e eventuais documentos que devam seguir em anexo, deverão ser devolvidos pelo convocado, 

devidamente assinados, no prazo máximo estabelecido, contados da data do Aviso de Recebimento (A.R.); 
 

12.2. O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
Proponente Adjudicatário, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado ou de força maior, 
expressamente aceito pela Prefeitura Municipal de Guanhães.  
 
12.3. O Proponente Adjudicatário que não atender a convocação para assinatura do contrato, no prazo estabelecido, 
perderá o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 
 
12.4. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura 
Municipal de Guanhães, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas. 
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12.5. A Prefeitura Municipal de Guanhães, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 
estabelecidas por este Edital, poderá convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quantos aos preços atualizados 
em conformidade com o ato convocatório, ou ainda, revogar a presente licitação, a seu critério.  
 
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
13.1. A aquisição da licitação será custeada por recursos, as contas das dotações orçamentárias do exercício 
correspondente em 2018: 
 

Função Programática Elemento Despesa Ficha 
Fonte 

Recurso 

26601.1212212012.105 33903900000 362 101 

21103.0206202012.012 33903900000 041 100 

27701.1312213012.161 33903900000 630 100 

24402.0412204132.076 33903900000 296 100 

23301.0412304102.050 33903900000 190 100 

24404.0412204122.086 33903900000 336 100 

23302.0412304102.052 33903900000 209 100 

333010412204162.356 33903900000 1127 100 

32201.2012220022.336 33903900000 1073 100 

31101.0412204192.308 33903900000 995 100 

36605.2612226012.430 33903900000 1432 100 

34401.2781227012.401 33903900000 1366 100 

28801.0812208182.220 33903900000 736 100 

28801.0812208182.220 33903900000 736 129 

23302.0412904112.056 33903900000 227 100 

24401.0412204122.071 33903900000 267 100 

24401.0412204122.070 33903900000 255 100 

 

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
14.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em moeda nacional, através de depósito bancário em que a 
contratada mantenha conta corrente, até o vigésimo dia do mês subsequente ao da utilização dos equipamentos, 
mediante entrega da Nota Fiscal e do Relatório de Impressão Mensal, assinado pelo(s) técnico(s)/analista(s) da 
contratada, no qual será apresentada a quantidade de páginas impressas e copiadas. O valor para pagamento apresentado 
na Nota Fiscal será calculado considerando-se o valor unitário por página e a quantidade de páginas efetivamente 
impressas e copiadas, em total conformidade com o preço constante da Proposta de Preços e do quantitativo 
apresentado no Relatório de Impressão Mensal. Além da Nota Fiscal e do Relatório de Impressão Mensal, serão 
exigidas da contratante, para efetuar o pagamento, as Certidões Negativas relativas à Seguridade Social (CND INSS) e 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF FGTS). 
 
14.2. Não serão consideradas, para cálculo do valor do pagamento, as operações de digitalização. 
 
14.3. Em caso de falta ou irregularidade na emissão da Nota Fiscal e/ou do Relatório de Impressão Mensal, o 
pagamento será realizado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
14.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe 
tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer 
compensação. 
 
14.5. Fica ressalvada qualquer alteração por parte do Município, quanto às normas referentes ao pagamento de 
prestadores de serviços. 
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15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
15.1. Realizar manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento da mão de obra com técnico supervisor de 
equipe quando necessária a manutenção nos equipamentos.  
 
15.2. Fornecer todos os insumos de impressão, tais como cartuchos e/ou toner, peças de reposição, kit de 
manutenção, excetuando-se papel e grampo, garantindo o pleno funcionamento dos equipamentos.  
 
15.3. Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e 
indiretamente, sobre o objeto contratado, mão de obra, despesas operacionais e administrativas, seleção e contratação 
de pessoal, supervisão, fiscalização, transporte, taxas, uniformes, crachás, emolumentos, seguros, indenizações, 
férias, elementos substituto de férias, folgas, licenças, atestados, faltas, e todas as obrigações trabalhistas (registro em 
consonância com a CLT), previdenciárias e securitárias, para que forneça com o máximo de competência a execução 
do contrato.  
 
15.4. Responsabilizar-se por todas as ferramentas, EPI ́s (Equipamento de Proteção Individual) e EPC ́s 
(Equipamentos de Proteção Coletiva) necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos e execução dos 
serviços.  
 
15.5. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nos termos da legislação vigente, realizando 
criteriosamente a seleção e o preparo dos empregados que irão prestar os serviços de instalação, manutenção, reparo 
e substituição dos equipamentos, encaminhando funcionários com boa conduta e com qualificação técnica 
devidamente reconhecida, tendo funções profissionais registradas em suas carteiras de trabalho.  
 
15.6. Manter os funcionários uniformizados, identificando-os através de crachás.  
 
15.7. Nomear encarregado responsável pelos serviços, este encarregado terá a obrigação de reportar-se a 
Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas quando detectadas.  
 
15.8. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução do contrato, em perfeitas condições de uso, 
devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos e ferramentas elétricas 
devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica e aos seus usuários. 
  
15.9. Realizar manutenção preventiva periodicamente e a corretiva mediante chamado técnico, sempre que 
necessário, e prestada no local em que o equipamento estiver instalado. 
 
15.10.  Quando necessária a retirada do equipamento para fins de manutenção corretiva, deverá ser providenciada a 
imediata instalação de outro equipamento com as mesmas especificações, no prazo de 12 (doze) horas a contar da 
data da solicitação, o qual somente poderá ser retirado quando da reinstalação do equipamento anterior devidamente 
mantido. 
 
15.11. Providenciar a substituição do equipamento que apresentar quantidade excessiva de defeitos e manutenções, 
causando atrasos e prejuízo ao serviço da Administração, a critério da Contratante no prazo de 72 (setenta e duas) 
horas. 
 
15.12. Identificar todos os equipamentos e utensílios de sua propriedade, tais como: furadeiras, chaves, manuais, 
aspiradores de pó, caixas de ferramentas, voltímetros, amperímetros, multitester ́s, EPI ́S, EPC ́S, etc., de forma a não 
serem confundidos com similares de propriedade da Administração.  
 
15.13. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a 
obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de instalação, manutenção, reparo e substituição dos 
equipamentos de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as instalações e 
equipamentos. 
  
15.14. Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, as ocorrências havidas. 
  
15.15. Prestar os serviços de instalação, manutenção, reparo e substituição dos equipamentos dentro dos parâmetros e 
rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, inclusive ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e 
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 
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15.16. Possuir, no quadro de funcionários, responsável técnico devidamente registrado no órgão competente, que se 
responsabilizará formalmente, juntamente com a Contratada, pelos serviços de instalação, manutenção, reparo e 
substituição dos equipamentos 
  
15.17. Os serviços de instalação, manutenção, reparo e substituição dos equipamentos deverão atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Guanhães, de acordo com o horário de expediente, a saber, de segunda a 
sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas.  
 
15.18. Apresentar relação formal dos números de telefones fixos e celular, tanto da empresa quanto dos técnicos 
responsáveis, e ainda, o e-mail do(a) responsável pela empresa e/ou dos técnicos para que a Contratante possa entrar 
em contato, caso haja necessidade.  
 
15.19. Entregar os Relatórios de Manutenção/Reparo/Substituição e Impressão Mensal ficando condicionado o 
pagamento à entrega dos respectivos Relatórios, constando assinaturas do Técnico/Analista da Contratada e do 
responsável pelo Setor/Departamento onde se encontra o equipamento.  
 
15.20. Prestar informações à Contratante sobre o andamento do serviço de instalação, manutenção, reparo e 
substituição dos equipamentos, e caso ocorram imprevistos, a Contratada deverá imediatamente informar por escrito 
a Contratante, explicitando as medidas que serão tomadas visando à solução do mesmo para a normalização da 
execução contratual. 
 
15.21. Submeter-se às fiscalizações levadas a efeito pela Contratante, bem como pelos órgãos fiscalizadores 
pertinentes, durante toda a vigência do contrato. 
  
15.22. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da execução do objeto contratual, inclusive quanto à reposição 
e substituição de peças necessárias para excussão do objeto contratado. 
 
15.23. Atender plenamente as normas impostas pelos órgãos de fiscalização Municipal, Estadual e Federal 
pertinentes ao seu ramo de atividade, bem como possuir e manter regular sua autorização para funcionamento 
perante esses órgãos. 
  
15.24. Responder civil e criminalmente pela execução do objeto deste contrato. 
  
15.25. Atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal) durante o prazo contratual, no 
que tange ao objeto deste instrumento. 
 
15.26. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do objeto do presente contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 
acompanhamento pela Contratante. 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
16.1. Fornecer todas as informações necessárias à plena execução do contrato, inclusive especificando os detalhes e a 
forma de como ele deverá ser executado. 
 
16.2. Fornecer a estrutura necessária para instalação dos equipamentos para fins de impressão, cópia e digitalização de 
documentos. 
 
16.3. Atestar os serviços executados em acordo com o contrato.  
 
16.4. Garantir acesso dos técnicos e profissionais da Contratada a fim de executar os serviços de instalação, 
manutenção, reparo e substituição dos equipamentos. 
 
16.5. Fiscalizar o cumprimento do contrato. 
 
16.7. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada. 
 
16.8. Notificar por escrito a Contratada, quando da aplicação de multas previstas no contrato. 
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16.9. Publicar o resumo do contrato e os aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês 
seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art. 61, 
§ único da Lei 8.666/93. 
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. O Proponente Adjudicatário que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Guanhães e será descredenciado no sistema de 
cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 
 
17.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela pessoa jurídica vencedora, sem justificativa 
aceita pela Prefeitura Municipal de Guanhães, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, além 
das penalidades já definidas no item 17.1., nas seguintes sanções:  
 
a) Multa de 10% (dez por cento) sob o valor da Proposta de Preços quando houver recusa injustificada em retirar a 

Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido ou der causa ao seu cancelamento; 
b) A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 

Guanhães, pelo prazo de até dois anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Guanhães enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade;  

d) Advertência escrita.  
  
17.3. O atraso injustificado para disponibilizar os equipamentos e prestar os serviços de instalação, manutenção, reparo 
e substituição dos equipamentos o prazo preestabelecido no contrato, sujeitará a contratada à multa, na forma 
estabelecida a seguir: 
 
a) Multa de mora no percentual correspondente a 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o 15º (décimo quinto) dia, 

calculada sobre o valor total da Proposta de Preços do adjudicatário; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 4% (quatro por cento) por dia de atraso, do 16º (décimo sexto) ao 30º 

(trigésimo) dia, calculada sobre o valor total da Proposta de Preços do adjudicatário. 
 
17.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
17.5. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Guanhães, via Tesouraria Municipal, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de 
Guanhães, sendo que poderá ser automaticamente descontada dos créditos que a pessoa jurídica contratada tiver junto 
ao Município, devendo ser aplicadas por ato da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, facultada a defesa do 
proponente adjudicatário, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo. 
 
17.6. As sanções previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização do 
proponente adjudicatário por eventuais perdas e danos causados à Administração Municipal.  
 
17.7. Quando da aplicação de quaisquer das sanções cabíveis, serão assegurados à licitante vencedora o contraditório e 
a ampla defesa. 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as disposições das Leis Federais nº 
10.520/2002 e 8.666/93, com as alterações posteriores, do Decreto Municipal nº 3.242/2006 e dos demais diplomas 
legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. Subsidiariamente, serão aplicados os 
princípios gerais do Direito. 
 
18.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil, que 
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
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18.3. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da licitação até o trânsito em julgado, 
na esfera administrativa, da decisão relativa à matéria impugnada. 
 
18.4. Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação aos termos do Edital, quer em 
caráter de recurso em sua fase cabível, para causar o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades 
cabíveis na legislação vigente. 
 
18.5. O Setor de Licitações poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões no presente Edital e seus anexos, 
até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a entrega das propostas. Tais aditamentos, modificações ou 
revisões, serão encaminhados através de carta, e-mail, fac-símile ou telegrama circular a todos os interessados que 
tenham adquirido o Edital desta licitação, e na hipótese de influírem substancialmente na elaboração das propostas, será 
dada divulgação pela mesma forma que se deu ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 
 
18.6. O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação poderão, em qualquer fase da licitação, efetuarem diligências 
a fim de obter esclarecimentos e informações complementares para a correta e regular instrução do procedimento 
licitatório. 
 
18.7. A Prefeitura Municipal de Guanhães poderá rescindir o contrato a qualquer momento, observando interesse 
administrativo e/ou mediante prévia análise da execução do contrato, em caso de denúncias apuradas e comprovadas. 
 
18.8. A Prefeitura Municipal de Guanhães por interesse da Administração, poderá anular ou revogar, em todo ou em 
parte, a qualquer tempo, a presente licitação, dando ciência aos participantes e publicidade. 
 
18.9. A Prefeitura Municipal de Guanhães não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade da 
contratada para outras empresas. 
 
18.10. Os proponentes são responsáveis pela veracidade de toda e qualquer informação e documentação apresentadas 
em todas as fases da licitação. 
 
18.11. Na contagem dos prazos recursais deste Edital será excluído o dia de início e incluído o dia de vencimento, 
considerando-se o expediente normal. 
 
18.12. Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com relação a eventuais dúvidas de 
interpretação do presente Edital poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitações situado na Praça Néria Coelho 
Guimarães nº. 100, Centro, em Guanhães/Minas Gerais, no horário das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, 
ou pelo telefone (33) 3421-1501.  
 
18.13. Para efeito da presente licitação será considerado o horário oficial de Brasília. 
 
18.14. Integram o presente Edital: 
 

a) ANEXO I – Termo de Referência; 
b) ANEXO II – Modelo de Credenciamento;  
c) ANEXO III – Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação; 
d) ANEXO IV – Declaração de cumprimento da norma constitucional quanto ao trabalho do menor; 
e) ANEXO V – Declaração de fato impeditivo; 
f) ANEXO VI – Modelo de Proposta de Preços; 
g) ANEXO VII – Minuta do Contrato. 

 
 
 
Guanhães/MG, 06 de Abril de 2018. 
 
 
 
 

______________________________________________ 
 

José Maria Pires de Andrade 
Pregoeiro Oficial 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. DO OBJETO  

 

 Contratação de empresa especializada no fornecimento software de gestão de impressão e 

solução, cópia, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, com manutenção 

preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (exceto papel), para 

atender as necessidades do município. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO  

 

 A necessidade de contratação de empresa especializada em serviços de locação de 

impressora a laser e máquinas copiadoras deriva da necessidade de impressões e cópias feitas nas 

atividades diárias e rotineiras dessa Administração e em conjunto a informação de que o termo 

aditivo com a empresa atualmente prestando os serviços deste objeto se encerra no dia 31/03/2018. 

 O encerramento do atual contrato colocará a Administração sem esta ferramenta que tanto 

auxilia os trabalhos de expediente.  

 Entendemos, portanto, a necessidade de contratação deste serviço a fim de elevarmos a 

qualidade das condições de trabalho, contribuindo para o aprimoramento e elevação do nível dos 

serviços prestados a sociedade.  

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS 

  

3.1. O equipamento multifuncional oferecido deverá está em linha de produção e serem novos de 

primeiro uso e possuir as seguintes especificações mínimas: 

 

3.2 TIPO I – MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMÁTICA 
 
3.2.1 Quantidade: 02 unidades  
 
a) Cópia múltipla: Até 999 cópias;  

b) Velocidade de impressão mínima de 25 ppm; 

c) Resolução mínima de impressão e cópia 600 x 600 dpi; 

d) Ampliação redução e Zoom: de 25% a 400%;  

e) Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) 50 folhas; 
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f) Memória mínima de 1 GB; 

g) Velocidade do Processador mínimo de 530 MHZ; 

h) Painel de touch screen; 

i) Linguagem da impressora PCL 5/6, PostScript 3; 

j) Conectividade padrão USB, 10/100;  

k) Protocolo de rede: TCP/IP;  

l) Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux; 

m) Velocidade de digitalização mínima Cor e PxB Cor 24 ipm; 

n) Resolução de digitalização mínima de 100 dpi; 

o) Formato TIFF, JPEG, PDF;  

p) Digitalização para rede: E-mail, Pasta, USB, SMB, FTP;  

q) Capacidade de entrada de papel padrão gaveta mínima de 250 folhas – 02 gavetas; 

r) Capacidade de saída de papel mínima 200 folhas; 

s) Formato de papel suportado de A3, A4, A5 até Oficio; 

t) O equipamento devera suportar cota de impressão e copia por usuário interno independente de 

servidor; 

u) Digitalização, impressão e copia frente/verso automática;  

v) Deve ser possível a inserção, pelo painel de operação do equipamento, por meio de digitação de 

texto, números, índice que identifique os documentos digitalizados;  

w) Possibilitar a digitalização de documentos e seu envio a uma pasta de rede, a um endereço IP 

(via FTP), a um e-mail.  

 
 
3.3. TIPO II – MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMÁTICA 
 
3.3.1 Quantidade: 15 unidades  
 
a) Velocidade de impressão mínima de 40 ppm; 

b) Cópia múltipla: Até 99 cópias;  

c) Resolução mínima de impressão e cópia 600 x 600 dpi; 

d) Ampliação redução e Zoom: de 25% a 400%;  

e) Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) 50 folhas; 

f) Memoria mínima de 1 GB; 

g) Velocidade do Processador mínimo de 500 MHZ; 

h) Linguagem da impressora PCL5/6, PostScript 3; 
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i) Conectividade padrão USB, 10/100/1000; 

j) Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux; 

k) Velocidade de digitalização mínima Cor e PxB Cor 20 ipm; 

l) Resolução de digitalização mínima de 600dpi; 

m) Formato TIFF, PDF; 

n) Digitalização para rede: E-mail, Pasta, USB, SMB, FTP;  

o) Capacidade de entrada de papel padrão gaveta mínima de 250 folhas; 

p) Capacidade de saída de papel mínima 50 folhas; 

q) Gramatura do papel mínimo de 75 - 120 g/m²; 

r) Suportes de impressão: Papel normal, grosso, reciclado, timbrado, pré-impresso; 

s) O equipamento devera suportar cota de impressão e copia por usuário interno independente de 

servidor; 

t) Digitalização, impressão e copia frente/verso automática.  

 
3.4. TIPO III – MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMÁTICA 
 
3.4.1 Quantidade: 08 unidades  
 
a) Velocidade de impressão mínima de 52 ppm; 

b) Impressora, copiadora, scanner e fax;  

c) Cópia múltipla: Até 999 cópias; 

d) Resolução mínima de impressão e cópia 600 x 600 dpi; 

e) Ampliação redução e Zoom: de 25% a 400%; 

f) Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) 70 folhas; 

g) Memória mínima de 2 GB; 

h) Velocidade do Processador mínimo de 1 GHZ; 

i) Painel de touch screen; 

j) Linguagem da impressora PCL5/6, PostScript 3; 

k) Conectividade padrão USB, 10/100/1000; 

l) Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux; 

m) Velocidade de digitalização mínima Cor e PxB Cor 40 ipm; 

n) Resolução de digitalização mínima de 600 dpi; 

o) Formato TIFF, PDF;  

p) Digitalização para rede: E-mail, Pasta, USB, SMB, FTP;  
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q) Capacidade de entrada de papel padrão gaveta mínima de 500 folhas; 

r) Capacidade de saída de papel mínima 500 folhas; 

s) Gramatura do papel mínimo de 75 - 120 g/m²; 

t) Formato de papel suportado de A5 até Oficio; 

u) Suportes de impressão: Papel normal, grosso, reciclado, timbrado, pré-impresso; 

v) O equipamento devera suportar cota de impressão e copia por usuário interno independente de 

servidor; 

w) Digitalização, impressão e copia frente/verso automática.  

 

3.5. TIPO IV MULTIFUNCIONAL LASER OU LED COLORIDO A3 
 
3.5.1 Quantidade: 01 unidade 
 
a) Velocidade de impressão mínima 20 ppm PxB e color;  

b) Cópia múltipla: Até 999 cópias; 

c) Resolução mínima de impressão e cópia 600 x 600 dpi; 

d) Ampliação redução e Zoom: de 25% a 400%;  

e) Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) 100 folhas; 

f) Memória mínima de 1.5 GB; 

g) Velocidade do Processador mínimo de 500 MHZ; 

h) Unidade de disco rígido mínimo 250 GB; 

i) Painel de touch screen; 

j) Linguagem da impressora PCL5/6, PostScript 3; 

k) Conectividade padrão USB, 10/100; 

l) Protocolo de rede: TCP/IP;  

m) Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux; 

n) Velocidade de de digitalização mínima Cor e PxB Cor 20 ipm; 

o) Resolução de digitalização de 100 dpi a 600 dpi; 

p) Formato TIFF, JPEG, PDF; 

q) Digitalização para rede: E-mail, Pasta, USB, SMB, FTP;  

r) Formato de papel suportado de A5 até A3; 

s) Capacidade de entrada de papel padrão mínima de 1.000 folhas; 

t) Capacidade de saída de papel mínima 250 folhas; 

u) Gramatura do papel mínimo de 75 – 250 g/m²; 
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v) Suportes de impressão: Papel normal, grosso, reciclado, timbrado, pré-impresso; 

w) Acompanhar suporte com rodízio (RACK); 

x) O equipamento devera suportar cota de impressão e copia por usuário interno independente de 

servidor; 

y) Digitalização, impressão e copia frente/verso automática;  

z) Contabilizar PxB e Coloridas individualmente;  

aa) Deve ser possível a inserção, pelo painel de operação do equipamento, por meio de digitação de 
texto, números, índice que identifique os documentos digitalizados.  

 

ITEM DESCRIÇÃO  QUANTIDADE  

 

TIPO I – MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMÁTICA 

A4-A3, DE 10.000 PÁGINAS POR EQUIPAMENTO. 
02 

TIPO II – MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMÁTICA 

A4, DE 5.000 PÁGINAS POR EQUIPAMENTO. 
15 

 
TIPO III – MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMÁTICA 

A4, DE 8.000 PÁGINAS POR EQUIPAMENTO. 
08 

 
TIPO IV – MULTIFUNCIONAL LASER OU LED COLORIDO A3 DE 

1.000 PÁGINAS POR EQUIPAMENTO. 
01 

 

4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

4.1. A CONTRATADA realizará manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento da mão de 

obra com técnico supervisor de equipe, quando vier a realizar manutenção nos equipamentos.  

4.2. A CONTRATADA deve fornecer todos os insumos de impressão, tais como cartuchos e/ou 

toner, peças de reposição, kit de manutenção, excetuando-se papel e grampo, garantindo o pleno 

funcionamento dos equipamentos. 

4.3. É obrigação da CONTRATADA, todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou 

venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o serviço contratado, mão de obra, despesas 

operacionais e administrativas, seleção e contratação de pessoal, supervisão, fiscalização, 

transporte, taxas, uniformes, crachás, emolumentos, seguros, indenizações, férias, elementos 

substituto de férias, folgas, licenças, atestados, faltas, e todas as obrigações trabalhistas (registro em 

consonância com a CLT), previdenciárias e securitárias serão de obrigação da empresa contratada 
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para que forneça com o máximo de competência a execução dos serviços requeridos. Também é de 

obrigação da CONTRATADA: todas as ferramentas, EPI ́s (Equipamento de proteção individual) e 

EPC’s (Equipamentos de proteção coletiva) necessários ao perfeito funcionamento dos 

equipamentos.  

4.4. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços realizados, nos termos da legislação vigente, 

realizando criteriosamente a seleção e o preparo dos empregados que irão prestar os serviços, 

encaminhando elementos com boa conduta e com qualificação técnica devidamente reconhecida, 

tendo funções profissionais registradas em suas carteiras de trabalho.  

4.5. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás.  

4.6. Nomear encarregado responsável pelos serviços, este encarregado terá a obrigação de reportar-

se a Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas 

quando detectadas.  

4.7. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas 

condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os 

equipamentos e ferramentas elétricas devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar 

danos à rede elétrica e aos seus usuários.  

4.8. A manutenção preventiva deverá ser realizada periodicamente, e a corretiva mediante chamado 

técnico, sempre que necessário, e prestada no local em que o equipamento estiver instalado. 

4.9. Caso seja necessário, a retirada do equipamento para fins de manutenção corretiva, o licitante 

vencedor providenciará a imediata instalação de outro com as mesmas especificações, no prazo de 

12 (doze) horas a contar da data da solicitação, o qual somente poderá ser retirado quando da 

reinstalação do equipamento anterior devidamente mantido. 

4.10. O licitante vencedor deverá providenciar a substituição do equipamento que apresentar 

quantidade excessiva de defeitos e manutenções, causando atrasos e prejuízo ao serviço, a critério 

do contratante no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 

4.11. Identificar todos os equipamentos e utensílios de sua propriedade, tais como: furadeiras, 

chaves, manuais, aspiradores de pó, caixas de ferramentas, voltímetros, amperímetros, multitester’s, 

EPI’s, EPC’s, etc., de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da 

Administração.  

4.12. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, 

de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 

constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as instalações e equipamentos objeto dos 

serviços.  
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4.13. Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, as ocorrências havidas.  

4.14. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, inclusive ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com 

a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.  

4.15. Possuir, no quadro de funcionários, responsável técnico, devidamente registrado no órgão 

competente, que se responsabilizará formalmente, juntamente com a contratada, pelos serviços 

objeto deste projeto básico.  

4.16. O horário das atividades e manutenção deverá atender as necessidades desta Prefeitura de 

acordo com sua programação, (Segunda a Sexta-feira das 08:00h as 18:00h).  

4.17. A contratada deverá apresentar documento informando os números de telefones fixos e 

celular, tanto da empresa, quanto dos técnicos responsáveis e ainda, o e-mail do (a) responsável pela 

empresa e/ou dos técnicos para que a contratante possa entrar em contato, caso haja necessidade.  

4.18. Entregar os relatórios de manutenção mensal, ficando condicionado o respectivo pagamento à 

entrega dos relatórios, com a assinatura de cada servidor atestando que foi realizado serviço/reparo 

no equipamento de sua sala de trabalho.  

4.19. Durante a execução do serviço, a Contratada é obrigada a prestar informações sobre o 

andamento do mesmo, e caso ocorra imprevistos a Contratada deverá notificar de imediato a 

Contratante e informar as devidas medidas que serão tomadas visando à solução do mesmo para a 

normalização da prestação do serviço a contento.  

4.20. Submeter-se às fiscalizações levadas a efeito pela CONTRATANTE, bem como pelos órgãos 

fiscalizadores pertinentes, durante toda a vigência deste contrato.  

4.21. Responsabilizar-se pela remuneração e encargos trabalhistas, transporte e fornecimento de 

equipamentos específicos necessários para a execução do objeto contratual.  

4.22. Assumir toda a responsabilidade pelas despesas decorrentes da execução do objeto contratual, 

inclusive quanto à reposição e substituição de peças necessárias para excussão do objeto contratado. 

4.23. Atender plenamente as normas impostas pelos órgãos de fiscalização Municipal, Estadual e 

Federal pertinentes ao seu ramo de atividade, bem como possuir e manter regular sua autorização 

para funcionamento perante esses órgãos.  

4.24. Responder civil e criminalmente pela execução do objeto deste contrato.  

4.25. Atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal) durante a 

vigência contratual, no que tange ao objeto deste instrumento.  
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4.26. Proceder à substituição do objeto do presente, sempre que este for executado fora do que 

consta no Edital e neste instrumento.  

4.27. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do objeto do presente contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE.  

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA COM RELAÇÃO A LOGISTICA DOS 

EQUIPAMENTOS  

 

5.1. A CONTRATADA é responsável pela execução do objeto deste instrumento em plena 

conformidade com as especificações e normas técnicas pertinentes, obrigando-se a reparar, refazer 

ou repor qualquer parte do objeto contratado, que venha a apresentar defeitos ou incorreções, no 

prazo que lhe for fixado, sem ônus adicionais.  

5.2. O gerenciamento da equipe técnica/analistas e a coordenação dos trabalhos estarão sob a 

responsabilidade da CONTRATADA, ficando a cargo da CONTRATANTE o acompanhamento 

dos serviços executados.  

5.3. A CONTRATADA deverá utilizar quantos técnicos/analistas julgar necessário para execução 

dos serviços objeto deste contrato, garantindo durante toda a vigência a capacidade técnica de seus 

profissionais. 

5.4. A CONTRATADA deverá efetuar os atendimentos técnicos, não podendo ocorrer 

terceirização, sob pena de aplicação de multa de acordo com o disposto no Edital.  

5.5. Os técnicos / analistas da CONTRATADA deverão apresentar-se, para atendimento nas 

instalações da CONTRATANTE, uniformizados e com crachá de identificação contendo o nome da 

empresa CONTRATADA e do técnico/analista.  

 

6. O PRAZO DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO  

 

6.1. O prazo para entrega e instalação dos equipamentos será de, no máximo, 05 (cinco) dias 

corridos no local indicado no Termo de Referência, contados a partir da data de assinatura do 

Contrato a ser firmado entre as partes.  

6.2. A instalação e configuração dos equipamentos serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA bem como o fornecimento de todos os drivers dos dispositivos de hardware 

instalados através de mídia apropriada, nas quantidades e locais estabelecidos pela 
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CONTRATANTE, e em concordância com os procedimentos de instalação constantes do TERMO 

DE REFERÊNCIA.  

6.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar os equipamentos em perfeitas condições de 

funcionamento e produtividade, no prazo definido para a instalação, com o fornecimento do 

material necessário e de boa qualidade.  

6.4. Os equipamentos devem ser obrigatoriamente novos, de primeiro uso, em linha de produção.  

6.5. No ato de entrega a instalação dos equipamentos procederá ao recebimento limitando-se a 

verificar seu funcionamento e sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo 

constar no canhoto e no verso da Nota a data de entrega do equipamento e, se for o caso, as 

irregularidades observadas. 

6.6. Os fretes com transportes de equipamentos e materiais, assim como a descarga e a 

movimentação dos mesmos até os locais de instalação, serão de responsabilidade da 

CONTRATADA.  

6.7. É de responsabilidade da CONTRATADA a troca imediata dos equipamentos fornecidos, 

objeto desta licitação, que estiverem fora das especificações contidas no TERMO DE 

REFERÊNCIA deste edital ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem quaisquer 

ônus para a CONTRATANTE.  

 

7.  OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

  

7.1. O contratante exercerá fiscalização dos serviços contratados, acompanhando toda a  

execução para o cumprimento das especificações técnicas contratadas, assim como a qualidade do 

mesmo.  

7.2. A contratante destinará local adequado para limpeza química dos mesmos em sua sede, com 

espaço adequado.  

7.3. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 

Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos neste 

Termo de Referência.  

7.4. Perfazer os pagamentos junto a Contratada sempre que atendido as determinações  

especificadas no contrato.  
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8. QUANTIDADES ESTIMADAS IMPRESSÕES E/OU CÓPIAS 

 

8.1. A CONTRATADA deverá garantir estimativa mensal de 30.000 (trinta mil) impressões/cópias, 

considerando que: 

a) A quantidade de cópias estimadas descrita acima é obrigação de mínimo contratual. Caso haja 

excedente, o valor unitário será o mesmo indicado na proposta comercial. 

b) O pagamento será referente ao valor do número de impressões/cópias. 

c) As operações de digitalização não serão faturadas. 

  

9. PRAZO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

9.1. O prazo do contrato da prestação do serviço acima descrito será realizado até 31 de dezembro 

de 2018, e será prestado na Sede da Prefeitura Municipal de Guanhães, Praça Néria Coelho 

Guimarães, Nº 100, Centro e nos demais órgãos pertencentes a esta Administração. 

 

10. FORMA DE PAGAMENTO 

 

10.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o vigésimo dia do mês subsequente ao do 

serviço efetivamente prestado, mediante entrega a apresentação da fatura com o número de cópias 

devidamente atestadas pela unidade competente para o respectivo pagamento.  

10.2. Havendo erro na(s) Notas(s) Fiscal(is) de Serviço(s)/Fatura(s) ou circunstância que impeça a 

liquidação das despesas, aquelas será(ao) devolvida(s) e o pagamento ficará pendente até que a 

contratada providencie as medidas saneadoras. 

 

11. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

 A vigência contratual finalizará em 31 de dezembro de 2018, iniciando-se a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que haja interesse da 

administração pública. 

 

12. DAS PENALIDADES  
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12.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato, sem 

justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará a Contratada às sanções 

previstas na Lei Federal nº. 10.520/02 e na Lei 8.666/93, garantidos o contraditório e ampla defesa 

em processo administrativo.  

12.2. A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração 

de idoneidade para licitar e contratar com o Município de Guanhães e multa, de acordo com a 

gravidade da infração.  

12.3. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço prestado ou de 

outros créditos relativos ao mesmo contrato, eventualmente existentes.  

12.4. As multas previstas nestas cláusulas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 

eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

 

Guanhães/MG, 09 de março de 2018. 

 

 

Aline de Araújo Pinho 

Secretária Municipal de Administração e R.H 
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ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

A empresa _____________________ (razão social da pessoa jurídica) , sediada no endereço 

________________________________, cidade __________, no estado _____, inscrita no CNPJ sob nº 

___________, por seu diretor, sócio gerente ou proprietário, através da presente credencial, constitui, para os 

fins de representação perante aos procedimentos do PREGÃO Nº 012/2018, realizada pelo Município de 

Guanhães, o (a) Sr.(ª) _______________________________, portador(a)  da cédula de identidade (ou outro 

documento oficial de identificação) RG nº _______________, com amplos poderes de decisão, podendo, 

para tanto, interpor e renunciar a recursos, prestar esclarecimentos, receber notificações e intimações, em 

nome desta empresa defender seus direitos. 

 
 
 
______________, _____de ____________de 2018. 

 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
______________________________________________ 

Razão social da pessoa jurídica 
 CNPJ: xxx 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: 
a) Este documento deverá ter firma reconhecida.  
b) Este documento deverá ser entregue fora dos Envelopes 01 e 02. 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 

A empresa ________________________ (razão social da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ n.º 

_______________, DECLARA, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade 

PREGÃO Nº 012/2018, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, 

inciso VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.  

DECLARA, ainda, estar ciente da obrigatoriedade de informar fatos impeditivos para sua 

habilitação, no processo licitatório ou na vigência contratual.  

 
 
 
______________, _____de ____________de 2018. 

 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
________________________________________ 

Razão social da pessoa jurídica 
CNPJ: xxx 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.:  
a) Este documento deverá ser entregue fora dos Envelopes 01 e 02.  
b) A não apresentação desta Declaração implicará o não recebimento dos envelopes de proposta de 

preços e habilitação.  
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA NORMA CONSTITUCIONAL QUANTO 
AO TRABALHO DO MENOR 

 
 
 

DECLARO para os fins de direito, em atendimento à exigência legal tratada no art. 27, inciso V, da 

lei 8.666 de 1993, como requisito para a Habilitação na presente licitação, que _____________________ 

(razão social da pessoa jurídica) cumpre integralmente os ditames da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, em seu art. 7º, inciso XXXIII:  

 

“[...] proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito 

anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de quatorze anos. ”  

 

Declaro ser responsável pela presente declaração e informações nela contidas, sujeitando-me às 

penalidades legalmente cabíveis. 

 
 
 
______________, _____de ____________de 2018. 

 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
______________________________________________ 

Razão social da pessoa jurídica 
CNPJ: xxx 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: 
a) Este documento deverá ser entregue no Envelope 02 – Documentos para Habilitação. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 

A empresa _____________________________ (razão social da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ 

n.º _______________________, DECLARA, para fins de participação no procedimento licitatório sob a 

modalidade PREGÃO N° 012/2018, a inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação 

neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratada pela Prefeitura Municipal de 

Guanhães. 

 
 
 
______________, _____de ____________de 2018. 

 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
______________________________________________ 

Razão social da pessoa jurídica 
CNPJ: xxx 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: 
a) Este documento deverá ser entregue no Envelope 02 – Documentos para Habilitação. 
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ANEXO VI – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
PROCESSO 030/2018 
PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento software de gestão de impressão e 
solução, cópia, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, com manutenção preventiva e 
corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (exceto papel), para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Guanhães. 
 
Nome da Proponente/Razão Social:  
CNPJ da proponente:  
Endereço da proponente:   
E-mail: 
Telefones de contato: 
Nome do representante legal da proponente: 
CPF do representante legal:  
Cargo do representante legal:  
Telefones de contato do representante legal: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
MARCA/ 

MODELO 

TOTAL DE 
PÁGINAS 

(CÓPIAS E 
IMPRESSÕES) 
ESTIMATIVA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(POR 
PÁGINA) 

VALOR 
TOTAL 

01 
TIPO I – Multifuncional Laser ou LED 
Monocromática A4/A3, de 10.000 
páginas por equipamento. 

02  20.000   

02 
TIPO II – Multifuncional Laser ou LED 
Monocromática A4, de 5.000 páginas 
por equipamento. 

15  75.000   

03 
TIPO III – Multifuncional Laser ou 
LED monocromática A4, de 8.000 
páginas por equipamento. 

08  64.000   

04 
TIPO IV – Multifuncional Laser ou 
LED colorido A3 de 1.000 páginas por 
equipamento. 

01  1.000   

 VALOR TOTAL R$  
 
 Valor Total por extenso: __________________________________ 
 

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar do dia da apresentação da 
Proposta. 

Declaro que nos preços propostos estão inclusos e contabilizados impostos, taxas, contribuições 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, seguros, etc.. bem como despesas com 
manutenção e assistências, ou quaisquer outros custos diretos e indiretos que incidam sobre a prestação do 
serviço, de forma que o valor proposto seja a única remuneração pela execução do objeto. 
 
______________, _____de ____________de 2018. 
 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
______________________________________________ 

 
Obs.: 

a) Este documento deverá ser entregue no Envelope 01 – Proposta de Preços. 
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ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2018 
 
                  Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Guanhães, Estado de Minas Gerais, 
inscrita no CNPJ sob nº 18.307.439/0001-27, situada à Praça Néria Coelho Guimarães, nº 100, Centro, CEP 
39.740-000, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração e R.H., Srª. Aline de Araújo 
Pinho, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa ..................., inscrita no 
CNPJ nº ......................., com sede ............................................, na cidade ..........., no ............... (Estado), CEP 
................., neste ato representada por seu representante legal o(a) Sr(a) ............................., doravante 
denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo licitatório 030/2018, Pregão 
Presencial 012/2018, mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei n.º 8.666/1993 e legislação 
pertinente ao Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento software de gestão de impressão e solução, 
cópia, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, com manutenção preventiva e corretiva, 
fornecimento de peças e suprimentos necessários (exceto papel), para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Guanhães. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  
 
2.2. Deverão ser observadas as seguintes especificações mínimas: 
  
2.2.1. Tipo I – Multifuncional Laser ou LED Monocromática (Quantidade: 02 unidades) 
 

a) Cópia múltipla: Até 999 cópias;  
b) Velocidade de impressão mínima de 25 ppm; 
c) Resolução mínima de impressão e cópia 600 x 600 dpi; 
d) Ampliação redução e Zoom: de 25% a 400%;  
e) Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) 50 folhas; 
f) Memória mínima de 1 GB;  
g) Velocidade do Processador mínimo de 530 Mhz; 
h) Painel de touch screen; 
i) Linguagem da impressora PCL 5/6, Post Script 3; 
j) Conectividade padrão USB 10/100;  
k) Protocolo de rede: TCP/IP;  
l) Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux; 
m) Velocidade de digitalização mínima Cor e PxB Cor 24 ipm; 
n) Resolução de digitalização mínima de 100 dpi; 
o) Formato TIFF, JPEG, PDF;  
p) Digitalização para rede: E-mail, Pasta, USB, SMB, FTP;  
q) Capacidade de entrada de papel padrão gaveta mínima de 250 folhas – 02 gavetas; 
r) Capacidade de saída de papel mínima 200 folhas; 
s) Formato de papel suportado de A3, A4, A5 até Oficio; 
t) O equipamento devera suportar cota de impressão e copia por usuário interno independente de 

servidor; 
u) Digitalização, impressão e copia frente/verso automática;  
v) Deve ser possível a inserção, pelo painel de operação do equipamento, por meio de digitação de 

texto, números, índice que identifique os documentos digitalizados; 
w) Possibilitar a digitalização de documentos e seu envio a uma pasta de rede, a um endereço IP (via 

FTP), a um e-mail.  
 
2.2.2. Tipo II – Multifuncional Laser ou LED Monocromática (Quantidade: 15 unidades) 
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a) Velocidade de impressão mínima de 40 ppm; 
b) Cópia múltipla: Até 99 cópias; 
c) Resolução mínima de impressão e cópia 600 x 600 dpi; 
d) Ampliação redução e Zoom: De 25% a 400%;  
e) Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) 50 folhas; 
f) Memoria mínima de 1 GB; 
g) Velocidade do Processador mínimo de 500 Mhz; 
h) Linguagem da impressora PCL 5/6, Post Script 3; 
i) Conectividade padrão USB 10/100/1000; 
j) Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux; 
k) Velocidade de digitalização mínima Cor e PxB Cor 20 ipm; 
l) Resolução de digitalização mínima de 600 dpi; 
m) Formato TIFF, PDF;  
n) Digitalização para rede: E-mail, Pasta, USB, SMB, FTP;  
o) Capacidade de entrada de papel padrão gaveta mínima de 250 folhas; 
p) Capacidade de saída de papel mínima 50 folhas; 
q) Gramatura do papel mínimo de 75 - 120 g/m²; 
r) Suportes de impressão: Papel normal, grosso, reciclado, timbrado, pré-impresso; 
s) O equipamento devera suportar cota de impressão e copia por usuário interno independente de 

servidor; 
t) Digitalização, impressão e copia frente/verso automática.  

 
2.2.3. Tipo III – Multifuncional Laser ou LED Monocromática (Quantidade: 08 unidades) 
 

a) Velocidade de impressão mínima de 52 ppm; 
b) Impressora, copiadora, scanner e fax;  
c) Cópia múltipla: Até 999 cópias;  
d) Resolução mínima de impressão e cópia 600 x 600 dpi; 
e) Ampliação redução e Zoom: de 25% a 400%;  
f) Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) 70 folhas; 
g) Memória mínima de 2 GB; 
h) Velocidade do Processador mínimo de 1 Ghz; 
i) Painel de touch screen; 
j) Linguagem da impressora PCL 5/6, Post Script 3; 
k) Conectividade padrão USB 10/100/1000; 
l) Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux; 
m) Velocidade de digitalização mínima Cor e PxB Cor 40 ipm; 
n) Resolução de digitalização mínima de 600 dpi; 
o) Formato TIFF, PDF;   
p) Digitalização para rede: E-mail, Pasta, USB, SMB, FTP;  
q) Capacidade de entrada de papel padrão gaveta mínima de 500 folhas; 
r) Capacidade de saída de papel mínima 500 folhas; 
s) Gramatura do papel mínimo de 75 - 120 g/m²; 
t) Formato de papel suportado de A5 até Oficio; 
u) Suportes de impressão: Papel normal, grosso, reciclado, timbrado, pré-impresso; 
v) O equipamento devera suportar cota de impressão e copia por usuário interno independente de 

servidor; 
w) Digitalização, impressão e copia frente/verso automática.  

 
2.2.4. Tipo IV – Multifuncional Laser ou LED Colorido A3 (Quantidade: 01 unidade) 
 

a) Velocidade de impressão mínima 20 ppm PxB e color;  
b) Cópia múltipla: Até 999 cópias;  
c) Resolução mínima de impressão e cópia 600 x 600 dpi; 
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d) Ampliação redução e Zoom: de 25% a 400%; 
e) Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) 100 folhas; 
f) Memória mínima de 1.5 GB; 
g) Velocidade do Processador mínimo de 500 Mhz; 
h) Unidade de disco rígido mínimo 250 GB; 
i) Painel de touch screen; 
j) Linguagem da impressora PCL5/6 Post Script 3; 
k) Conectividade padrão USB  10 /100; 
l) Protocolo de rede: TCP/IP;  
m) Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux; 
n) Velocidade de digitalização mínima Cor e PxB Cor 20 ipm; 
o) Resolução de digitalização de 100 dpi a 600 dpi; 
p) Formato TIFF, JPEG, PDF; 
q) Digitalização para rede: E-mail, Pasta, USB, SMB, FTP;  
r) Formato de papel suportado de A5 até A3; 
s) Capacidade de entrada de papel padrão mínima de 1.000 folhas; 
t) Capacidade de saída de papel mínima 250 folhas; 
u) Gramatura do papel mínimo de 75 – 250 g/m²; 
v) Suportes de impressão: Papel normal, grosso, reciclado, timbrado, pré-impresso; 
w) Acompanhar suporte com rodízio (RACK); 
x) O equipamento devera suportar cota de impressão e copia por usuário interno independente de 

servidor; 
y) Digitalização, impressão e copia frente/verso automática;  
z) Contabilizar PxB e Coloridas individualmente;  
aa) Deve ser possível a inserção, pelo painel de operação do equipamento, por meio de digitação de 

texto, números, índice que identifique os documentos digitalizados.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUTAL E PRAZO DE EXECUÇÃO  
 
3.1. A vigência contratual finalizará em 31 de dezembro de 2018 e o prazo para disponibilizar os 
equipamentos não poderá ser superior a 5 (cinco) dias, ambos contados a partir da data de assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado, desde que haja interesse da Administração Pública. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 
 
4.1. O valor do presente contrato terá como referência a Proposta de Preços da Contratada. Para tanto, serão 
considerados os seguintes dados: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
MARCA/ 

MODELO 

TOTAL DE 
PÁGINAS 

(CÓPIAS E 
IMPRESSÕES) 
ESTIMATIVA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(POR 
PÁGINA) 

VALOR 
TOTAL 

01 
TIPO I – Multifuncional Laser ou LED 
Monocromática A4/A3, de 10.000 
páginas por equipamento. 

02  20.000   

02 
TIPO II – Multifuncional Laser ou LED 
Monocromática A4, de 5.000 páginas 
por equipamento. 

15  75.000   

03 
TIPO III – Multifuncional Laser ou 
LED monocromática A4, de 8.000 
páginas por equipamento. 

08  64.000   

04 
TIPO IV – Multifuncional Laser ou 
LED colorido A3 de 1.000 páginas por 
equipamento. 

01  1.000   

 VALOR TOTAL R$  
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4.2. Fica expressamente estabelecido que no valor do presente contrato já estão incluídas quaisquer 
vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais e comerciais, seguros, etc., bem como despesas com manutenção e assistências que incidam sobre a 
prestação do serviço, de forma que o valor proposto seja a única remuneração pela execução do objeto. 
 
4.3. O valor total real do presente contrato fica adstrito à quantidade de páginas efetivamente impressas e 
copiadas. 
 
4.4. Os valores unitário e total do presente contrato não serão passíveis de reajustamento, salvo 
superveniente permissão legal pertinente à matéria.  
 
CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
5.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em moeda nacional, através de depósito bancário em que 
a contratada mantenha conta corrente, até o vigésimo dia do mês subsequente ao da utilização dos 
equipamentos, mediante entrega da Nota Fiscal e do Relatório de Impressão Mensal, assinado pelo(s) 
técnico(s)/analista(s) da contratada, no qual será apresentada a quantidade de páginas impressas e copiadas. 
O valor para pagamento apresentado na Nota Fiscal será calculado considerando-se o valor unitário por 
página e a quantidade de páginas efetivamente impressas e copiadas, em total conformidade com o preço 
constante da Proposta de Preços e do quantitativo apresentado no Relatório de Impressão Mensal. Além da 
Nota Fiscal e do Relatório de Impressão Mensal, serão exigidas da contratante, para efetuar o pagamento, as 
Certidões Negativas relativas à Seguridade Social (CND INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (CRF FGTS). 
 
5.2. Não serão consideradas, para cálculo do valor do pagamento, as operações de digitalização. 
 
5.3. Em caso de falta ou irregularidade na emissão da Nota Fiscal e/ou do Relatório de Impressão Mensal, o 
pagamento será realizado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
5.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação 
que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a 
qualquer compensação. 
 
5.5. Fica ressalvada qualquer alteração por parte do Município, quanto às normas referentes ao pagamento de 
prestadores de serviços. 
 
CLAUSULA SEXTA – DA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
6.1. A aquisição da licitação será custeada por recursos, as contas das dotações orçamentárias do exercício 
correspondente em 2018: 

 

Função Programática Elemento Despesa Ficha 
Fonte 

Recurso 
26601.1212212012.105 33903900000 362 101 
21103.0206202012.012 33903900000 041 100 
27701.1312213012.161 33903900000 630 100 
24402.0412204132.076 33903900000 296 100 
23301.0412304102.050 33903900000 190 100 
24404.0412204122.086 33903900000 336 100 
23302.0412304102.052 33903900000 209 100 
333010412204162.356 33903900000 1127 100 
32201.2012220022.336 33903900000 1073 100 
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31101.0412204192.308 33903900000 995 100 
36605.2612226012.430 33903900000 1432 100 
34401.2781227012.401 33903900000 1366 100 
28801.0812208182.220 33903900000 736 100 
28801.0812208182.220 33903900000 736 129 
23302.0412904112.056 33903900000 227 100 
24401.0412204122.071 33903900000 267 100 
24401.0412204122.070 33903900000 255 100 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1. Realizar manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento da mão de obra com técnico 
supervisor de equipe quando necessária a manutenção nos equipamentos.  
 
7.2. Fornecer todos os insumos de impressão, tais como cartuchos e/ou toner, peças de reposição, kit de 
manutenção, excetuando-se papel e grampo, garantindo o pleno funcionamento dos equipamentos. 
 
7.3. Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta 
e indiretamente, sobre o objeto contratado, mão de obra, despesas operacionais e administrativas, seleção e 
contratação de pessoal, supervisão, fiscalização, transporte, taxas, uniformes, crachás, emolumentos, 
seguros, indenizações, férias, elementos substituto de férias, folgas, licenças, atestados, faltas, e todas as 
obrigações trabalhistas (registro em consonância com a CLT), previdenciárias e securitárias, para que 
forneça com o máximo de competência a execução do contrato.  
 
7.4. Responsabilizar-se por todas as ferramentas, EPI ́s (Equipamento de Proteção Individual) e EPC ́s 
(Equipamentos de Proteção Coletiva) necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos e execução 
dos serviços.  
 
7.5. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nos termos da legislação vigente, realizando 
criteriosamente a seleção e o preparo dos empregados que irão prestar os serviços de instalação, 
manutenção, reparo e substituição dos equipamentos, encaminhando funcionários com boa conduta e com 
qualificação técnica devidamente reconhecida, tendo funções profissionais registradas em suas carteiras de 
trabalho.  
 
7.6. Manter os funcionários uniformizados, identificando-os através de crachás.  
 
7.7. Nomear encarregado responsável pelos serviços, este encarregado terá a obrigação de reportar-se a 
Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas quando 
detectadas.  
 
7.8. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução do contrato, em perfeitas condições 
de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos e 
ferramentas elétricas devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica e 
aos seus usuários. 
  
7.9. Realizar manutenção preventiva periodicamente e a corretiva mediante chamado técnico, sempre que 
necessário, e prestada no local em que o equipamento estiver instalado. 
 
7.10.  Quando necessária a retirada do equipamento para fins de manutenção corretiva, deverá ser 
providenciada a imediata instalação de outro equipamento com as mesmas especificações, no prazo de 12 
(doze) horas a contar da data da solicitação, o qual somente poderá ser retirado quando da reinstalação do 
equipamento anterior devidamente mantido. 
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7.11. Providenciar a substituição do equipamento que apresentar quantidade excessiva de defeitos e 
manutenções, causando atrasos e prejuízo ao serviço da Administração, a critério da Contratante no prazo 
de 72 (setenta e duas) horas. 
 
7.12. Identificar todos os equipamentos e utensílios de sua propriedade, tais como: furadeiras, chaves, 
manuais, aspiradores de pó, caixas de ferramentas, voltímetros, amperímetros, multitester ́s, EPI ́S, EPC ́S, 
etc., de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Administração.  
 
7.13. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de 
forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de instalação, manutenção, reparo e 
substituição dos equipamentos de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, 
todas as instalações e equipamentos. 
  
7.14. Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, as ocorrências havidas. 
  
7.15. Prestar os serviços de instalação, manutenção, reparo e substituição dos equipamentos dentro dos 
parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, inclusive ferramentas e utensílios em 
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 
técnica, normas e legislação. 
 
7.16. Possuir, no quadro de funcionários, responsável técnico devidamente registrado no órgão 
competente, que se responsabilizará formalmente, juntamente com a Contratada, pelos serviços de 
instalação, manutenção, reparo e substituição dos equipamentos 
  
7.17. Os serviços de instalação, manutenção, reparo e substituição dos equipamentos deverão atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Guanhães, de acordo com o horário de expediente, a saber, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas.  
 
7.18. Apresentar relação formal dos números de telefones fixos e celular, tanto da empresa quanto dos 
técnicos responsáveis, e ainda, o e-mail do(a) responsável pela empresa e/ou dos técnicos para que a 
Contratante possa entrar em contato, caso haja necessidade.  
 
7.19. Entregar os Relatórios de Manutenção/Reparo/Substituição e Impressão Mensal ficando 
condicionado o pagamento à entrega dos respectivos Relatórios, constando assinaturas do 
Técnico/Analista da Contratada e do responsável pelo Setor/Departamento onde se encontra o 
equipamento.  
 
7.20. Prestar informações à Contratante sobre o andamento do serviço de instalação, manutenção, reparo e 
substituição dos equipamentos, e caso ocorram imprevistos, a Contratada deverá imediatamente informar 
por escrito a Contratante, explicitando as medidas que serão tomadas visando à solução do mesmo para a 
normalização da execução contratual. 
 
7.21. Submeter-se às fiscalizações levadas a efeito pela Contratante, bem como pelos órgãos fiscalizadores 
pertinentes, durante toda a vigência do contrato. 
  
7.22. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da execução do objeto contratual, inclusive quanto à 
reposição e substituição de peças necessárias para excussão do objeto contratado. 
 
7.23. Atender plenamente as normas impostas pelos órgãos de fiscalização Municipal, Estadual e Federal 
pertinentes ao seu ramo de atividade, bem como possuir e manter regular sua autorização para 
funcionamento perante esses órgãos. 
  
7.24. Responder civil e criminalmente pela execução do objeto deste contrato. 
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7.25. Atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal) durante o prazo 
contratual, no que tange ao objeto deste instrumento. 
 
7.26. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do objeto do presente contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 
fiscalização ou acompanhamento pela Contratante. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1. Fornecer todas as informações necessárias à realização do serviço, inclusive especificando os detalhes e 
a forma de como ele deverá ser prestado. 
 
8.2. Fornecer a estrutura necessária para instalação dos equipamentos para fins de digitalização dos 
documentos. 
 
8.3. Disponibilizar os documentos para a digitalização que serão corretamente tratados pela contratada. 
 
8.4. Atestar os serviços executados em acordo com o contrato.  
 
8.5. Garantir acesso dos técnicos e profissionais da contratada a fim de executar os serviços. 
 
8.6. Fiscalizar o cumprimento deste contrato.  
 
8.7. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada. 
 

8.8. Notificar por escrito a contratada, quando da aplicação de multas previstas no contrato. 
 

8.9. Publicar o resumo do contrato e os aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia útil 
do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida 
assinatura, conforme art. 61, § único da Lei 8.666/93. 
 

CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
9.1. A recusa injustificada do proponente adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido 
pela Prefeitura Municipal de Guanhães, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
9.2. O proponente adjudicatário que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Guanhães e será descredenciado no sistema de 
cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
contrato e das demais cominações legais. 
 
9.3. Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, a Prefeitura Municipal de Guanhães poderá aplicar 
à Contratada as seguintes sanções: 
 

a) A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Guanhães, pelo prazo de até dois anos; 

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Guanhães 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade;  

c) Advertência escrita.  
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9.4. O atraso injustificado na prestação do serviço após o prazo preestabelecido no contrato sujeitará a 
Contratada à multa, na forma estabelecida a seguir: 
 

a) Multa de mora no percentual correspondente a 2% (dois por cento) por dia de atraso na prestação do 
serviço, até o 15º (décimo quinto) dia, calculada sobre o valor total da Proposta de Preços da 
Contratada; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 4% (quatro por cento) por dia de atraso na prestação 
dos serviços, do 16º (décimo sexto) ao 30º (trigésimo) dia, calculada sobre o valor total da Proposta 
de Preços da Contratada; 

 
9.4.1. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Guanhães, via Tesouraria 
Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação 
enviada pela Prefeitura Municipal de Guanhães, sendo que poderá ser automaticamente descontada dos 
créditos que a pessoa física ou jurídica prestadora do serviço tiver junto ao Município, devendo ser aplicadas 
por ato da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, facultada a defesa do proponente adjudicatário, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo. 
9.4.2. A multa acima aludida não impede que a Prefeitura Municipal de Guanhães rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as outras sanções previstas. 
 
9.5. As sanções previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis previstas na lei 8.666/1993, inclusive a 
responsabilização da Contratada por eventuais perdas e danos causados à Prefeitura Municipal de Guanhães.  
 
9.6. Quando da aplicação de quaisquer das sanções cabíveis, serão assegurados à Contratada o contraditório 
e a ampla defesa. 
 
CLÁSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
10.1. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 
10.1.1. Unilateralmente pela Contratante: 

a) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos na Lei 8.666/1993. 

 
10.1.2. Por acordo das partes: 

a) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de 
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários.  

b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação 
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação da execução do serviço. 

 
10.2.  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
respeitados os termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei N.º 8666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
11.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato acarretará na sua rescisão, com as devidas 
consequências contratuais e as previstas em lei.  
 
11.2. A Contratante poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito o presente contrato, em conformidade 
com o disposto nos artigos 78 e 79 da lei 8.666/1993, com justificativa formal e comunicação por escrito à 
Contratada, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, assegurado o contraditório e a ampla defesa, na 
ocorrência de qualquer uma das situações abaixo enunciadas: 
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a) O não cumprimento pela Contratada das cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
b) O cumprimento irregular pela Contratada das cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
c) O atraso injustificado no início do serviço; 
d) A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, à sessão ou transferência, 

total ou parcial, bem como, a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 
f) O desatendimento pela Contratada das determinações regulares da autorizada designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
g) O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
i) A dissolução da sociedade ou o falecimento da Contratada se pessoa física ou firma individual; 
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da 

Contratante, prejudique a execução do contrato; 
k) Razões de interesse do serviço público; 
l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

do presente contrato. 
 
11.3. No caso de o presente contrato ser rescindido por culpa da Contratada, serão observadas as seguintes 
condições: 
 

a) A Contratada não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos 
danos ocasionados, cabendo a Contratante aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes; 

b) A Contratada terá o direito de ser reembolsada pelo serviço já prestado, desde que aprovado pela 
Contratante, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados à Administração; 

c) Em qualquer caso, a Contratante reserva-se o direito de dar continuidade ao serviço de transporte 
escolar através de outras empresas, nas hipóteses legais cabíveis ao caso. 

 
11.4. O contrato também poderá ser rescindido por acordo entre a Contratante e a Contratada ou 
judicialmente nas seguintes hipóteses: 
 

a) A supressão, por parte da Contratante, do serviço de transporte escolar, acarretando modificação do 
valor inicial do contrato, além do permitido no parágrafo 1º, do artigo 65 da Lei 8.666/1993; 

b) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 

c) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Contratante, decorrentes dos 
serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra; 

d) A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto no artigo 27, inciso V, da 
lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA NOVAÇÃO 
 
12.1. A não utilização por parte da Contratante, de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou na 
lei em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas, não importa em novação quanto aos 
seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações 
futuras. Todos os recursos postos à disposição da Contratante, neste contrato, serão considerados como 
cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1. O presente contrato e sua execução será regulamentado por suas cláusulas, bem como pelos preceitos 
do direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições 
de direito privado, inclusive nos casos omissos. 
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13.2. O presente contrato está vinculado ao Edital do Processo licitatório Nº 030/2018, Pregão presencial 
012/2018 e à Proposta de Preços da Contratada.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 
14.1. Para as questões decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Guanhães/Minas Gerais, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, 
juntamente com as testemunhas abaixo. 
 
 
 
Guanhães, _____ de __________de 2018. 
 
 
 
  __________________________________  _____________________________ 

         Aline de Araújo Pinho                                                                Razão social da pessoa jurídica                                
Secretaria Municipal de Administração e R.H.                                                                 CNPJ 
 
 
 
Testemunhas 
 
a)___________________________________ b)_______________________________________ 
 


