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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 532/2020 

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2020 

 

OBJETO:  

Eventual contratação de empresa especializada em solução de outsourcing de impressão, 
modalidade franquia mensal de páginas mais excedente para atender a Secretaria Municipal 
de Administração e demais Secretarias do Município de Nova Lima.  
 
ABERTURA: 

Local: Rua Bias Fortes, n°62 – 3° andar, Centro – Nova Lima/MG – SETOR DE PREGÃO 

Data: 14/10/2020 

Horário: 09:00 horas 

ENDEREÇO PARA ACESSO AO EDITAL, COMUNICADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES: 

http://www.novalima.mg.gov.br/portal-transparencia 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: 

pregao@pnl.mg.gov.br 

 

IMPORTANTE: AO RETIRAR ESTE EDITAL, FAVOR PREENCHER O RECIBO DE RETIRADA DE 

EDITAL E ENVIÁ-LO PARA O E-MAIL INFORMADO NO PRÓPRIO RECIBO, SÓ ASSIM 

PODEREMOS ENVIAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO LICITANTE. 

O recibo está disponível em: http://www.novalima.mg.gov.br/portal-transparencia/editais 

Arquivo: RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL DE PREGÃO 

 

mailto:pregao@pnl.mg.gov.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 532/2020 
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS: n° 237/2020 
 
 
O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA/MG realizará procedimento de licitação nº 237/2020, 
modalidade, Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO, critério de 
julgamento por LOTE ÚNICO, nos termos da Lei 10.520/02, e legislação correlata, em 
especial a Lei federal 8.666/93, e de acordo com as condições estabelecidas no presente 
instrumento convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e 
documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública no setor de Pregão do 
Município de Nova Lima, situado à Rua Bias Fortes – nº 62 – 3º andar, Centro, Nova 
Lima/MG, oportunidade em que serão examinados.  
 
I - DA ABERTURA 
 
1.1. O(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio realizarão a abertura dos envelopes em sessão 
pública a ser realizada, conforme abaixo indicado: 
 
LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

Rua Bias Fortes, n°62 – 3° andar, Centro – Nova Lima/MG – SETOR DE PREGÃO 

DATA: 14/10/2020 

HORÁRIO: 09:00 horas 
 
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que 
impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de 
nova comunicação. 
 
II - DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES 
 
2.1. Todas as publicações e intimações, inclusive para fins de recurso, serão feitas no órgão 
de divulgação oficial do Município de Nova Lima, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. 
 
III - DO OBJETO - A presente licitação tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS, para eventual 
contratação de empresa especializada em solução de outsourcing de impressão, modalidade 
franquia mensal de páginas mais excedente para atender a Secretaria Municipal de 
Administração e demais Secretarias do Município de Nova Lima. 
 



 

            
 
 

 

3 

3.1 - A eventual contratação deste serviço será feita pelo MENOR PREÇO POR LOTE 
ÚNICO/OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS destinado a atender às necessidades da 
Secretaria Municipal de Administração, conforme descrição no anexo II, Termo de 
Referência. 
 

3.2 - Os quantitativos estabelecidos no anexo II são estimados e servem como referência, 
podendo o Município de Nova Lima contrata-los em conformidade com suas necessidades, 
não havendo a obrigatoriedade de consumo “in totum”. 
 
IV - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as 
exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto aos documentos de 
habilitação e proposta de preços. 
 
4.2 - As licitantes que se enquadrarem como microempresas, microempreendedor individual 
ou empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado e favorecido, nos termos da 
Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que comprovado o referido 
enquadramento.  
 
4.3 - Não poderá participar da presente licitação: 
 
4.3.1 - Não poderá participar deste pregão a empresa que se encontrar na seguinte situação: 
 
4.3.1.1 - Em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução. 
 
4.3.1.2 - Estrangeira que não funcione no País. 
 
4.3.1.3 - Com o direito suspenso de contratar com a Administração Pública ou por ter sido 
declarada inidônea. 
 
4.3.1.4 - Que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à 
Administração Pública. 
 
4.3.1.5 - Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável 
técnico que seja servidor público do Município  de Nova Lima/MG. 
 
V - DO CREDENCIAMENTO 

 
5.1 - Para o credenciamento, deverão ser fornecidos os seguintes documentos: 
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a) - Tratando-se de representante legal ou administrador de sociedade comercial, o ato 
constitutivo consolidado, estatuto social ou contrato social em vigor (a depender do tipo 
societário), assim como as alterações e a ata de eleição da diretoria, se houver, ou, ainda, 
outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta Comercial, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações compatíveis 
com o presente edital; 
 
b) - No caso de empresário individual, o registro comercial vigente; 
 
c) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto 
poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – 
CCMEI; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento; 
 
e) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do 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 nas alíneas “a”, “b” e “c”, 
desta cláusula, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
5.1.1 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 
impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação 
de lances, bem como para manifestação pelo interesse de interpor recursos. 
 
5.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto, original e cópia. 
 
5.3 - Cada empresa poderá nomear apenas 01(um) representante legal, ao passo em que 
este, somente poderá ser credenciado para representar uma empresa credenciada. 
 
5.4 - As empresas que se enquadrarem como microempresas ou empresas de pequeno porte 
conforme o art. 3º e incisos da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar a 
seguinte documentação juntamente com o credenciamento: 
 
a) Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante certidão, expedida pela Junta 
Comercial, ou outro órgão equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei 
Complementar nº. 123/2006; 
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b) Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta condição 
será efetuada mediante certificado da condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI; 
 
c) As certidões descritas nas alíneas acima apresentadas após o dia 31 de janeiro do corrente 
ano terão obrigatoriamente que ter sido emitidas no exercício em curso. 
 
5.5 - Poderá a licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos ou por representante não credenciado, ficando a licitante obrigada a apresentá-
los até a hora e data estabelecida no item 1.1 deste Edital, caso em que o Município de Nova 
Lima não se responsabilizará por atraso ou extravio dos envelopes. 
 
5.6 - Para os licitantes que enviarem suas propostas via Correios conforme descrito acima, e 
não se fizerem representar de acordo com a previsão contida no Item 5.1 deste edital, será 
vedada a participação para fins de oferta de lances verbais. 
 
5.7 - O Município de Nova Lima não disponibilizará cópia de nenhum documento, ficando 
assim o licitante responsável pelas mesmas, se for o caso.   
 
VI - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
6.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com 
modelo estabelecido abaixo deverá ser entregue juntamente com os envelopes (a referida 
declaração deverá estar por fora dos envelopes). 
 

DECLARAÇÃO 

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as 
penas da lei, que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para 
participar do Pregão Presencial/Registro de Preços n.º  0/2020. 
Data e local: 
Assinatura: 
_____________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal  
 
OBS.: Este documento deverá ser apresentado fora dos envelopes “HABILITAÇÃO” e 
“PROPOSTA COMERCIAL”. 
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6.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 

MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº 0/2020 
ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA COMERCIAL” 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº 0/2020 
ENVELOPE Nº 02 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
6.3 - A licitante deverá apresentar os envelopes devidamente lacrados, não sendo aceito o 
fechamento destes após o início da sessão. 
 
6.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pelo(a) Pregoeiro(a) ou membro da Equipe de Apoio. 
 
VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL 
 
7.1 - A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida 
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
preferencialmente com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas, com a última página assinada pelo representante legal da empresa, 
e deverá conter os seguintes elementos: 
 
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual (se houver); 
 
b) Número do processo e do Pregão Presencial/Registro de Preço;  
 
c) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da empresa e descrição do 
serviço, em conformidade com as especificações contidas no anexo II, Termo de Referência; 
 
d) Proposta com o MENOR PREÇO por LOTE ÚNICO em moeda corrente nacional, em 
algarismo. O preço total da proposta deverá ser por extenso, apurado à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos  
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preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como 
por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas à execução do objeto da presente licitação; 
 
e) Na proposta deverá conter ainda o valor unitário dos itens componentes do lote 
cotado, na ordem descrita no anexo V; 
 
f) Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários; 
 
g) Serão desclassificadas as propostas que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas 
ofertas dos demais licitantes; 
 
h) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 
 
i) O prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;  
 
j) Conter prazo de início do serviço de no máximo 30 (trinta) dias a contar do 
recebimento do Empenho; 
 

k) As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso 
contenham erros de soma e/ou multiplicação. Sendo a proposta corrigida o representante 
da empresa deverá assiná-la se estiver presente na sessão; 
 

l) Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55  
 
m) Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e 
trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 
sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e 
exclusivamente da detentora dos preços registrados. 
 
7.2 - Não será admitida proposta inferior à quantidade prevista neste Edital. 
 
7.3 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertem apenas o serviço descrito, objeto desta licitação. 

7.4 - Todos os serviços serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a devida 
aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do 
edital. 
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VIII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. 
 
8.1 - O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 
 
8.1.1 - Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 

8.1.1.1 - A licitante que apresentou um ou mais documentos relacionados abaixo por ocasião 
do credenciamento, fica dispensada de apresentá-las novamente. 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; 

c) No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de eleição 
de seus administradores; 

d) O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das 
alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores, ainda não 
consolidadas; 

e) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto 
poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – 
CCMEI; 

f) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

g) 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. 
 
8.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
 
b) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Municipal da sede do licitante; 
 
c) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual da sede da licitante; 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – 
INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 
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Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 
358 e 443/2014; 
 
e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
 
f) Certidão de regularidade Nacional  de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440 
publicada no DOU em 08/07/2011. 
 
8.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
8.1.3.1 - Certidão negativa de Falência e Concordata expedida pela Comarca Sede da 
licitante datada de até 90 (noventa) dias anteriores à abertura dos envelopes. 
 
8.1.3.1.1 - No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, 
juntamente com a certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o 
plano de recuperação expressamente prevê a participação da empresa em contratações 
públicas, bem como que referido plano foi homologado judicialmente. 
 
8.1.4 - QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado que comprove ter a licitante desempenhado serviços iguais, similares ou 
superiores ao objeto da presente licitação, com nome legível do emitente, em papel 
timbrado, ou em papel sem timbre com carimbo do CNPJ. 

b) Declaração da empresa licitante, pessoa jurídica, atestando que, durante a vigência 
do contrato, a assistência técnica e/ou a substituição dos hardwares/equipamentos 
ora terceirizados para prestação dos serviços, bem como suporte e manutenção, 
serão de sua inteira responsabilidade, incluindo todos os custos decorrentes desses 
serviços, bem como serão prestados por Rede de Assistência Técnica Autorizada com 
presença na região metropolitana de Belo Horizonte – MG;  

c) Declaração de que a empresa licitante, pessoa jurídica, possui ou disponibilizará, em 
até 30 (trinta) dias corridos, após assinatura do contrato ou recebimento do 
empenho, as condições operacionais de funcionamento, com disponibilidade de 
pessoal para a execução das atividades pertinentes ao objeto desta licitação. 

d) A(s) declaração(ões) deverá(ão) estar assinada(s), bem como ser fornecidas em papel 
timbrado da(s) empresa(s) emitente(s). 

e) A Prefeitura poderá realizar, se necessário, diligências e/ou consultar sítios oficiais de 
órgãos e entidades emissores de certidões, para fins de comprovação de 
atendimento às especificações técnicas e às condições de habilitação exigidas. 
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8.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração, conforme anexo VI; 
 
b) Declaração em cumprimento da lei federal 9.854/99, de que não emprega mão de obra de 
menores ou, empregando, cumpre a disposição expressada no inciso I do § 3º do artigo 27, 
com observância da norma estatuída no inciso XXXIII do artigo 7º, tudo da Constituição 
Federal, conforme anexo VI. 
 
8.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
8.2.1 - Como condição para celebração da Ata de Registro de Preços, a Licitante vencedora 
deverá juntar declaração de que emprega e que estão matriculados nos Cursos dos Serviços 
Nacionais de Aprendizagem, assim identificados: Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial-SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC, Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural-Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte-SENAT, Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo-SESCOOP, as escolas técnicas e agrotécnicas 
de educação, e as entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivos assistência ao 
adolescente e à educação profissional, registradas no conselho municipal dos direitos da 
criança e do adolescente, número de aprendizes equivalente a cinco por cento (5%), no 
mínimo e quinze por cento (15%), no máximo, dos trabalhadores existentes no seu 
estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional, nos termos do arts. 428 e 
429 da CLT, Decreto nº 9.579/2018 e Lei 8.069/90 – ECA, conforme modelo no Anexo VII. 

8.2.1.1 - Estão isentas desta declaração, Entidades sem Fins Lucrativos que atuem com 
educação profissional, as Microempresas, EPP, Empresas optantes do Simples Nacional e 
MEI. 

8.2.2 - Os documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 

8.2.2.1 - Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na 
hipótese de o documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser 
acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a 
validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será 
considerado válido pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua emissão, 
ressalvadas as exceções previstas no edital. 
 
8.2.3 - Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação 
das licitantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão inabilitados e não 
aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 
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8.2.4 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o (a) Pregoeiro(a) poderá fixar-lhes o 
prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das 
causas referidas no ato inabilitatório. 

8.2.5 - Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório 
competente ou por servidor designado para o pregão. 

8.2.6 - As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a 
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, 
mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

8.2.6.1 - Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 

8.2.6.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de 
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao (à) Pregoeiro (a). 

8.2.6.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis 
inicialmente concedidos. 

8.2.6.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

8.2.7 - Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do 
pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua 
expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital. 

8.2.8 - Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, 
será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação 
do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, 
sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para 
declarar o licitante vencedor. 

8.2.9 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo, observando-se que: 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser 
apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
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d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
IX - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
9.1 - No horário, data e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

9.2 - Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no 
certame.  

9.3 - A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro(a) visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital. 

9.3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total ofertado, procedendo-se às correções 
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

9.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes.  

9.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o tipo de licitação menor preço, critério de 
julgamento MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO. 

9.5 - O (a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor. 
 
9.5.1 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, em igualdade de condições, o 
desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para definir a ordem dos 
lances ou a proposta vencedora.  
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9.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 

9.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa, declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 

9.8 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de 
classificação. 
 
9.9 - Na sucessão de lances, a diferença mínima do valor ofertado será fixada pelo pregoeiro, 
podendo variar no decorrer da sessão. 
 
9.10 -  É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
9.11 - Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição 
não prevista neste edital. 
 
 
9.12 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades previstas neste Edital. 
 
9.13 -  A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo(a) Pregoeiro(a), 
implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
9.14 - Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO e o valor estimado para a contratação, podendo 
o(a) Pregoeiro(a) negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço 
melhor. 
 
9.15 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
microempresa – ME, micro empreendedor individual - MEI ou empresa de pequeno porte – 
EPP e houver proposta apresentada por ME, MEI ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à 
melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei 
Complementar nº. 123/2006. 
 
9.15.1 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
9.15.1.1 - A ME, MEI ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior 
àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício 
do direito de desempate. 
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9.15.1.2 - Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as 
exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 
 
9.15.1.3 - Não sendo vencedora a ME, MEI ou EPP mais bem classificada, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as demais ME, MEI e EPP remanescentes cujas 
propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
9.16 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME, MEI e EPP que se 
encontrarem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta. 
 
9.17 - Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as 
disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço. 
 
9.18 - O (a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 

9.19 - Após a negociação, se houver, o (a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 

9.20 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor.  

9.21 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de 
informações. 

9.21.1 - A verificação será certificada pelo (a) Pregoeiro(a) e deverão ser anexados aos autos 
os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada.  

9.22 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

9.23 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o (a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará 
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 
cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
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9.24 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 
9.25 - A contratação formalizar-se-á mediante assinatura da Ata de Registro de Preços, 
observadas as cláusulas e condições deste edital e da proposta vencedora. 
 
9.26 - Após a homologação do resultado da licitação, a contratação com o fornecedor 
registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada 
durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada, 
conforme disposto no art. 62 da Lei 8.666/93, mediante: 
 
a) assinatura da Ata de Registro de Preço; 
b) emissão do Empenho de despesa ou;  
c) autorização de compra. 
 
9.27 - O Município de Nova Lima convocará o fornecedor com preço registrado em ata para, 
a cada contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à 
contração, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços, para: 

a) efetuar a retirada do Empenho ou instrumento equivalente; e 

b) assinar a Ata de Registro de Preço. 

9.28 - Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pelo Município de Nova Lima. 
 
9.29 - Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de 
preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos 
casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente. 
 
9.30 - É facultado ao Município de Nova Lima, quando o convocado não assinar a Ata de 
Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, 
conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, ou revogar a licitação, 
independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital. 
 
9.31 - Após a publicação da Ata do Registro de Preços no Site Oficial e por afixação em 
quadro próprio do Município de Nova Lima, poderão ser firmados os contratos dentro do 
prazo de validade do Registro de Preços. 
 
9.32 - Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro 
de Preços, se tiver o Município de Nova Lima conhecimento de fato ou circunstância 
superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou 
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econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a 
convocação das licitantes remanescentes. 
 
9.33 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo (a) Pregoeiro(a), 
membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão. 
 
X - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
10.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do presente pregão, encaminhando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para o recebimento das propostas, cabendo ao (à) Pregoeiro(a) decidir sobre a 
petição no prazo de 03 (três) dias úteis. 
 
10.1.1 - Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 
 
10.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não 
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil 
que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do 
suposto vício não suspenderá o curso do certame. 
 
10.3 - A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão 
sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura 
dos envelopes “Proposta Comercial” e “Habilitação”. 
 
XI - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para 
apresentação de razões de recursos, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
11.1.1 - O Recurso e as Contrarrazões deverão ser encaminhados para o Setor de Pregão, 
respeitando o prazo citado acima. 
 
11.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: na decadência 
do direito de recurso, adjudicação do objeto do certame pelo (a) Pregoeiro(a) à licitante 
vencedora e encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  
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11.3 - Interposto o recurso, o (a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  
 
11.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
 
11.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  
 
11.6 - A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO. 
 
XII -  DOS  PRAZOS,  DAS  CONDIÇÕES  E  DO  LOCAL  DE  EXECUÇÃO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 
 
12.1 - O objeto desta licitação deverá ser executado de forma parcelada. A execução do 
serviço deverá ser nas condições e prazos descritos na Ata de Registro de Preços e no Termo 
se Referência após recebimento do Empenho. A solicitação será feita pelo servidor 
responsável da Secretaria Municipal de Administração. 

12.2 - A execução do serviço correrá por conta da detentora dos preços registrados, 
incluindo-se no valor proposto todas as despesas de transporte, extravio, danos acidentais 
no trajeto e quaisquer outros resultantes da execução do objeto deste edital. 

12.3 - A partir do recebimento da solicitação do setor requisitante a detentora dos preços 
registrados deverá observar as condições e prazos para a prestação do serviço definidos no 
edital e na Ata de Registro de Preços, de forma a não causar prejuízos ao serviço público. 

12.4 - A detentora dos preços registrados deverá assumir prejuízos quanto ao estado de 
conservação e qualidade dos produtos a serem utilizados  na execução do serviço. 

12.5 - A detentora dos preços registrados deverá responsabilizar-se por todos os tributos, 
encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução do objeto 
licitado. 

12.6 - A detentora dos preços registrados deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir às suas expensas, no total ou em parte, do serviço executado em que se 
verificarem vícios ou incorreções. 

12.7 - A detentora dos preços registrados deverá substituir no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis os produtos que forem considerados sem condição para a execução do serviço, 
sem prejuízo de outras sanções e penalidades na forma da legislação. 



 

            
 
 

 

18 

12.8 - A detentora dos preços registrados deverá executar o serviço dentro do prazo previsto 
pela Secretaria Municipal de Administração. 

12.9 - De acordo com o art. 55, XIII da Lei Federal 8.666/93 a detentora dos preços 
registrados deverá manter durante a validade da Ata todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na Licitação. 

12.10 - A validade da Ata do Registro de Preço será de 12 (doze) meses. 

XIII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
13.1 - O objeto da presente licitação será fiscalizado por pessoas designadas pela própria 
secretaria, as quais ficarão responsáveis pela conferência e controle do serviço. 

13.2 - Por ocasião da execução do serviço, a detentora dos preços registrados deverá colher 
no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro 
Geral (RG) do servidor do setor requisitante responsável pelo recebimento.  

13.3 - Constatadas irregularidades no objeto, o Município de Nova Lima através do Órgão 
Gerenciador poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição, a detentora dos preços registrados deverá fazê-la em 
conformidade com o lote registrado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados após 
notificação por escrito do Órgão Gerenciador, mantendo o preço inicialmente registrado;  
 
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 

b.1) Na hipótese de complementação, a detentora dos preços registrados deverá fazê-la em 
conformidade com o lote registrado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados após 
notificação por escrito do Órgão Gerenciador, mantendo o preço inicialmente registrado.  

13.4 - A cada execução do objeto, o Órgão Gerenciador terá o prazo de 02 (dois) dias úteis 
para verificar o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, 
mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 

13.5 - Quando, durante o prazo de garantia, o serviço apresentar qualquer irregularidade 
decorrente de vício construtivo ou de deficiência dos materiais empregados, a detentora dos 
preços registrados deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, e às suas expensas, 
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reparar deixando-o em perfeitas condições de utilização, independentemente da aplicação 
das penalidades cabíveis. 

13.6 - Se a detentora dos preços registrados não executar o reparo nem restituir o valor 
pago,  o Município de Nova Lima poderá compensar seu crédito com eventuais débitos para 
com a detentora dos preços registrados, sem prejuízo de eventuais sanções administrativas. 

XIV - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
14.1 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Nova Lima no prazo de 
30 (trinta) dias corridos da data de conclusão do serviço e recebimento da(s) Nota(s) 
Fiscal(is) correspondentes, acompanhada(s) de comprovação da manutenção das condições 
demonstradas para habilitação, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do 
objeto, na forma prevista no subitem 13.4 do item XIII. 

14.2 - Para efeito de pagamento, a detentora dos preços registrados deverá emitir nota fiscal 
onde conste os dados bancários, assim como apresentar as Certidões Negativas de Débito 
perante a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, além daquelas relativas ao FGTS e 
Débitos Trabalhistas – CNDT. 

14.2.1 - Na hipótese de constar pendência de débito para emissão de algumas das certidões, 
será a detentora dos preços registrados notificada para providenciar a regularização no 
prazo de 30(trinta) dias, sob pena de cancelamento da Ata de Registro de Preços e aplicação 
das penalidades previstas no capítulo XVIII, deste edital, podendo o Município de Nova Lima, 
nesse caso, convocar as demais licitantes para a prestação do serviço, observando a ordem 
de classificação, os requisitos de habilitação e desde que aceitas as mesmas condições 
oferecidas pela licitante vencedora, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. 

14.2.2 - Caso o convocado não atenda as condições descritas no item anterior, o Município 
de Nova Lima convocará as demais licitantes classificadas, procedendo-se a mesma análise e 
negociação. Não havendo êxito na negociação, as licitantes classificadas serão liberados do 
compromisso e o registro de preço cancelado. 

14.2.3 - Os serviços autorizados e recebidos definitivamente pelo Município serão pagos, 
observadas as condições dispostas no capítulo XIII, deste edital. 

14.3 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 
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I= (TX/100)  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  
 
14.4 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 
e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida. 
 
14.5 - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência 
imediatamente anterior àquela a que se refere a remuneração auferida. 
 
XV - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
As despesas decorrentes da Ata correrão à conta da dotação orçamentária:  

07.002.04.126.0032.2075, não estando  a(s) mesma(s) vinculada(s) a(s) despesa(s), antes da 
assinatura da ata ou recebimento do empenho, por se tratar de registro de preços. 
R$ 4.723.316,00 (quatro milhões, setecentos e vinte e três mil, trezentos e dezesseis reais) 
- Valor estimado para a execução do serviço - Secretaria Municipal de Administração. 
 
XVI - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
16.1 - Os fornecedores de serviço incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a 
retirar as Notas de Empenhos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato 
convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata, conforme anexo III. 

16.2 - Homologado o resultado da licitação, o Município de Nova Lima, respeitada a ordem 
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos 
de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 
 
16.3 - É facultado ao Município de Nova Lima, quando o convocado não assinar a ata de 
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, 
pela ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
ao classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato 
convocatório. 
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16.4 - A Ata de Registro de Preços não obriga o Município de Nova Lima a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para 
aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor 
do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
 
16.5 - O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro, quando o Município de Nova Lima optar pela aquisição do objeto 
cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro 
de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
 
16.6 - O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial e 
ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
 
16.7 - O Município de Nova Lima monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos 
serviços, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a 
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato 
que eleve os custos dos bens registrados. 
 
16.8 - O Município de Nova Lima convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e 
adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima 
do preço de mercado. 
 
16.9 - Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido. 
 
16.10 - Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o 
fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante 
requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de 
matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações 
assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado. 
 
16.11 - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época 
do registro – equação econômico-financeira. 
 
16.12 - Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à 
média daqueles apurados pelo Município de Nova Lima para determinado serviço. 
 
16.13 - Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Município de Nova 
Lima poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou 
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 
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16.14 - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da 
equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente na  imprensa Oficial. 

 
XVlI - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

17.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao 
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que 
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. º 8.666/93. 

17.2 -  Qualquer adesão à ata de registro de preços deverá ser previamente  comunicada e 
autorizada pelo Município de Nova Lima. 

17.3 - Em caso de adesão à Ata, caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de 
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

XVlII - DAS PENALIDADES 

18.1 - A licitante vencedora que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 

18.2 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste descrito neste edital ou na Ata de 
Registro de Preços ou, ainda, no caso de infringência ao art. 71 da Lei Federal 8.666/93, o 
Município de Nova Lima poderá aplicar à Licitante vencedora as seguintes penalidades: 

18.2.1- Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 

18.2.2 - Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

18.2.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso na 
prestação do serviço, sobre o valor do saldo do contrato, por ocorrência. 

18.2.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, no caso de atraso na 
prestação do serviço superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, 
quando for o caso. 
 
18.2.2.3 - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos seguintes casos: 
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a) Inobservância do nível de qualidade dos serviços; 
b) Transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do 
Município de Nova Lima; 
d) Descumprimento de cláusula contratual. 
 
18.2.3 -  Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública. 

18.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação  perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir o Município de Nova Lima pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

18.3 - Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para 
manifestação. 

18.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por 
motivo de força maior ou caso fortuito. 

18.5 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 
do Código Civil Brasileiro. 

18.6 - As importâncias relativas às multas poderão, a critério do Município de Nova Lima, 
serem descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da ata, podendo, 
entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei. 

18.7 - Recusando-se a Licitante vencedora à assinatura da ata, sem motivo justificado, ficará 
caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa 
equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 
administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos. 

XIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

19.2 - O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
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19.3 - É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo. 

19.4 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas a serem assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes presentes, que 
desejarem. 

19.4.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 

19.5 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 
propostas serão rubricadas pelo(a) Pregoeiro(a), equipe de apoio e pelos licitantes presentes 
que desejarem.  

19.6 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados 
na imprensa Oficial. 

19.7 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes cujas propostas 
forem desclassificadas serão devolvidos logo após da Ata de Registro de Preços. 

19.8 - O presente registro de preços poderá ser cancelado, mediante despacho devidamente 
fundamentado, nas hipóteses previstas em lei, sendo assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

19.9 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo(a) Pregoeiro(a). 

19.10 - Integram o presente Edital: 

Anexo I - Modelo de credenciamento. 
Anexo II - Termo de Referência. 
Anexo III - Minuta de Ata.  
Anexo IV - Minuta de Contrato. 
Anexo V - Modelo de Proposta Comercial. 
Anexo VI - Declarações. 
Anexo VII - Declaração de Cumprimento dos arts. 428 e 429 da CLT, Decreto nº 9.579/2018 e 
Lei 8.069/90. 
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Nova Lima, 22 de setembro  de 2020. 

 

Pregoeiro(a):                                     Bruna Panicali Alves Pereira 

Equipe de Apoio:                               Júnia Joviana Lúcia Silva 

           Robson Gomes Nascimento 
 
 
Obs.: Edital aprovado pela Procuradoria Geral do Município, conforme visto exarado no 
rodapé (art. 38, PU, da Lei 8.666/93) 
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ANEXO I  
 MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
AO 

MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

Praça Bernardino de Lima, nº 80,  
Centro, Nova Lima/MG  

 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2020 

 
CREDENCIAMENTO 

 
À _________________________________________________________, CNPJ 
_______________________________, com sede à _______________ 
_________________________________________, vem designar e credenciar o Sr. 
________________________________________________, R.G 
_______________________________CPF n.  ____________________, para representá-
la, com plenos e amplos poderes para decidir sobre questões perante O MUNICÍPIO DE 
NOVA LIMA, que envolvam nosso interesse relacionados com O PREGÃO 
PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2020. 
 

 
NOVA LIMA,__ de _____________ de _____.  

 

 
_________________________ 

Nome e Assinatura 

 
 

OBS.: Este documento deverá ser apresentado fora dos envelopes “HABILITAÇÃO” e 
“PROPOSTA COMERCIAL”. 
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ANEXO II  

TERMO DE REFERÊNCIA  
 
 

1. OBJETO  

1.1. Contratação de empresa especializada em solução de outsourcing de impressão - 

modalidade franquia mensal de páginas mais excedente. A empresa deverá disponibilizar 

serviços de impressão departamental, digitalização e reprodução de cópias por meio de 

fornecimento de equipamentos, que deverão ser novos, de primeiro uso, e que estejam 

em linha de produção, incluindo a assistência técnica, a manutenção preventiva e 

corretiva, o fornecimento de sistema de gerenciamento de bilhetagem e a logística de 

fornecimento e distribuição de todos os insumos, peças e suprimentos (exceto papel). Os 

equipamentos serão instalados nos locais indicados pela PREFEITURA. 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

O presente processo será regido em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 

10.520, de 17 de julho de 2002 aplicando-se ainda, subsidiariamente, a Lei Federal n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, Portaria MP/STI nº 20, 

de 14 de junho de 2016, do Ministério do Planejamento e demais especificações e 

condições previstas no edital.  

Para esta contratação, será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL para lote 

único, ou seja, o objeto não será parcelado com vistas à ampliação de concorrência (regra 

geral). Tal escolha se deve à inviabilidade técnica e econômica que pode emergir com o 

parcelamento. Tecnicamente, o referido parcelamento poderá trazer a necessidade de 

que múltiplos softwares de gerenciamento e bilhetagem necessitem de ser instalados no 

servidor de impressão, criando inclusive impasse se duas licitantes ingressarem com o 

mesmo software. Haveria a multiplicidade de serviços de logística reversa, reposição de 

suprimentos, suporte e manutenção, vinculado a cada equipamento, aumentando a 

complexidade de se gerenciar o contrato. Além disso, economicamente, há situações que 

inviabilizam o parcelamento. Os equipamentos, indicados na Tabela 1, são de 

especificações técnicas, volumetrias e franquias distintas, o que pode gerar desinteresse 

dos licitantes em competir por itens que não representem vantagem financeira podendo, 

portanto, incorrermos em fracasso destes itens ao final do certame. Outra questão é que 

o software de bilhetagem e gerenciamento terá o seu custo rateado em todo o contrato, 

ou seja, será utilizado para gerenciar todos os equipamentos do contrato. Portanto, não 

há que se falar em softwares diferentes para cada tipo de equipamento que compõe o 
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escopo desta licitação. Diante do exposto, justifica-se a adoção do critério “Menor Preço 

por Lote Único”.  

A escolha da modalidade de Pregão para a realização do presente processo licitatório 

atende aos preceitos legais, por se tratar de aquisição de bens comuns, já que os padrões 

de qualidade do objeto podem ser determinados e definidos objetivamente por meio de 

especificações usuais de mercado.  

Será utilizado o Sistema de Registro de Preços, considerando o disposto no art. 3º do 

Decreto 7.892, de 23 janeiro de 2013, que estabelece que: 

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

 

As aquisições/serviços podendo variar nas quantidades em percentual pequeno, 

visando possibilitar à Prefeitura a realização de adaptações na sua estrutura, que se 

fizerem necessárias durante a vigência da ata.  

3. JUSTIFICATIVA 

Os serviços de outsourcing de impressão, aliados aos demais recursos tecnológicos 

existentes, são atualmente uma solução de TI moderna e que, comprovadamente, têm 

contribuído significativamente para a boa gestão e eficiência dos órgãos públicos, 

impactando positivamente no melhoramento dos processos, no gerenciamento dos 

recursos e na redução global de custos.  

Paralelamente à evolução tecnológica, o uso dos serviços de impressão e reprodução 

de documentos é de suma importância, pois representa recurso fundamental para os 

processos de registro material e documental de qualquer instituição.  

O que se busca é a racionalização e o bom uso dos meios funcionais disponíveis, como no 

modelo de terceirização de impressão, sempre visando a prestação dos serviços a 

sociedade com transparência, eficácia e eficiência e, ao mesmo tempo, possibilitar 

economicidade dos recursos públicos.  

A contratação em pauta, na modalidade de serviços, representa vantagem técnica e 

financeira para a Prefeitura, visto que a Administração não precisará realizar 

investimentos para adquirir equipamentos reprográficos e recursos de TI (impressoras, 
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scanners, softwares, peças, insumos, etc.), nem tampouco as necessárias manutenções e 

substituições periódicas, em face da depreciação e obsolescência, causadas pelo avanço 

tecnológico e o desgaste natural pelo uso contínuo dos equipamentos.  

O processo de contratação proposto atende às recomendações legais e 

normalizadoras para entidades públicas, proporcionando ampla disputa licitatória. Foi 

considerada a totalidade dos serviços existentes e o planejamento daqueles que serão 

necessários, estabelecendo os requisitos que caracterizam soluções consistentes para o 

alcance dos objetivos motivadores da contratação, permitindo, de forma clara e objetiva, 

obter os resultados e benefícios para a Prefeitura. 

Os principais benefícios esperados com esta contratação são: 
a) Garantir a continuidade dos serviços que dependem do uso de equipamentos para 

impressão, cópias e digitalização de documentos, de forma padronizada;  

b) Eliminar custos com aquisição de equipamentos permanentes;  

c) Garantir a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e de 

assistência técnica;  

d) Centralizar a gestão dos serviços de impressão, cópias e digitalização, 

possibilitando a obtenção de indicadores de qualidade, desempenho, 

disponibilidade, utilização de recursos e custos de forma mais ágil e exata, 

melhorando o planejamento, tomada de decisão e ações rápidas;  

e) Contabilizar as impressões, cópias e digitalização, com maior controle;  

f) Eliminar custos e gerência de estoques, das compras e do acondicionamento de 

insumos e consumíveis; 

g) Possibilitar o gerenciamento de equipamentos em rede e dos volumes de 

impressão por unidade (equipamento) e por órgão; 

4. ESCOLHA DO MODELO “FRANQUIA E EXCEDENTE”  

A contratação se dará na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente, 

em conformidade com orientações estabelecidas pela Portaria MP/STI nº 20, de 14 de 

junho de 2016, do Ministério do Planejamento, referente ao Manual de Boas práticas, 

Orientações e Vedações para contratação de serviços de outsourcing de impressão. 

Em resumo, a modalidade proposta indica que para cada equipamento deve ser 

definida uma franquia mínima, a qual assegura ao fornecedor um valor para amortização 

mensal do equipamento, ou seja, o valor da cópia dentro da franquia é composto pelo 

lucro do fornecedor adicionado dos custos fixos e variáveis dos serviços e da amortização 

do produto. Já o excedente é a contabilização das impressões e cópias além da franquia, 

sem garantia de consumo. Nesse caso o fornecedor comporá sua proposta 

comercial/financeira sem incluir a amortização do equipamento, visto que este valor já 
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estará abarcado dentro da franquia mensal mandatória. Por esta razão, entende-se que o 

valor da cópia/impressão dentro da franquia possui um valor maior do que a 

cópia/impressão excedente. 

O referido Manual veda a contratação de outsourcing de impressão na modalidade 

sem franquia de páginas, no qual haja somente o pagamento por custo unitário das 

impressões ou cópias, quando houver a possibilidade da contratação da modalidade com 

franquia de páginas.  O Manual recomenda também que a franquia de páginas seja por 

equipamento (franquia individual), separando-se por tamanho de papel e tipo de 

impressão.  

A demanda por tipo de equipamento encontra-se quantificada na Tabela 1 do item 5 

– Especificações e Quantidades, na qual foram definidas as franquias, excedentes e 

quantidades de equipamentos.  

5. DEMANDA ESTIMADA DE EQUIPAMENTOS 

A tabela 1 abaixo apresenta a demanda estimada por tipo de equipamento: 

Item Descrição Quantidade 

01 Impressora pequeno porte - P&B  180 

02 Impressora multifuncional 160 

03 Impressora colorida 30 

04 Impressora multifuncional corporativa policromática 20 

05 Impressora multifuncional corporativa monocromática 30 

06 Impressora multifuncional corporativa monocromática – alto 
volume 

10 

07 Impressora multifuncional policromática – grandes formatos (ploter) 3 

 

5.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 

5.1.1. Os equipamentos deverão ter, obrigatoriamente, tecnologia de impressão 

eletrofotográfica a seco (laser, LED ou equivalente), recurso de contabilização de 

páginas impressas e copiadas pelo próprio hardware, solução de gestão para 

comparação com os resultados obtidos pelo sistema de contabilização e aferição dos 

volumes efetivamente impressos, possibilitando a auditagem dos serviços. 

5.1.2. Os equipamentos fornecidos deverão possuir interface de rede nativa e permitir 

impressão “frente e verso” (DUPLEX) automática. 
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5.1.3. Voltagem dos equipamentos: 110v. Caso haja ponto de instalação com tensão de 

alimentação 220V, a CONTRATADA deverá providenciar um transformador de 

voltagem. 

5.2. EQUIPAMENTOS: 

5.2.1. IMPRESSORA DE PEQUENO PORTE P&B   

a) Equipamentos digital a laser/led  
b) Interface de rede ETHERNET 10/100 
c) Interface USB 
d) Memória RAM com capacidade mínima de 256 mb 
e) Resolução mínima de impressão 600x600dpi  
f) Velocidade mínima de impressão – 50 ppm 
g) Frente e verso automático para impressão Padrão 
h) Drive de impressão PCL ou Post Script 3  
i) Tipo de mídias suportadas: papel, etiquetas, envelopes; 
j) Capacidade mínima de bandeja 250 folhas 
k) Dispositivo economizador de energia  
l) Cabo de alimentação com no mínimo de 1,5m de comprimento, com tomada 

novo padrão NBR 14136 e adaptador para padrão universal 2p+t 
m) Interface com usuário e manual em português 
n) Suportar sistema operacional Windows 7, Windows 10 ou superior 
o) Contador para impressão (ver observações destacadas acima deste quadro de 

especificações) 
p) Ciclo mensal médio: até 100.000 páginas 
q) Volume estimado de impressão: 5000 impressões mensais. 

5.2.2. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 

a) Tecnologia digital a laser/led  
b) Interface de rede ETHERNET 10/100/1000 
c) Interface USB 
d) Memória RAM com capacidade mínima 1 gb 
e) Resolução mínima de digitalização 600X600 dpi 
f) Resolução mínima de Impressão 600X600 dpi 
g) Resolução mínima da cópia 600X600 dpi 
h) Velocidade mínima de impressão – Papel A4 - 53 ppm 
i) Velocidade mínima de digitalização - IPM 45 
j) Frente e verso automático para impressão PADRÃO 
k) Drive de impressão PCL e Post Script 3  
l) Imprimir, Copiar e Scanear até Papel A4 
m) Destino de digitalização: para computador, dispositivo USB, e-mail 
n) Tamanho máximo de digitalização: A4 
o) Redução/Ampliação mínima de 25 até 400% 
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p) Capacidade mínima da (s) bandeja (s) de entrada 250 FOLHAS 
q) Capacidade mínima da bandeja de Saída 250 FOLHAS 
r) Capacidade mínima do Alimentador de 50 FOLHAS 
s) Cabo de alimentação com no mínimo de 1,5m de comprimento, com tomada 

novo padrão NBR 14136 e adaptador para padrão universal 2p+t  
t) Dispositivo economizador de energia 
u) Interface com usuário e manual em português 
v) Suportar sistema operacional Windows 7 e Windows 10, ou superior 
w) Painel Touch Screen Colorido 
x) Contador para impressão, cópia e scanner 
y) Ciclo mensal: até 120.000 páginas  
z) Volume estimado de impressão: 8000 impressões mensais 

5.2.3.  IMPRESSORA COLORIDA 

a) Equipamentos digital a laser/led  
b) Interface de rede ETHERNET 10/100/1000 
c) Interface USB  
d) Memória RAM com capacidade mínima de 256 mb 
e) Resolução mínima de impressão 1200x600 dpi  
f) Velocidade mínima de impressão – 30 ppm 
g) Frente e verso automático para impressão Padrão 
h) Drive de impressão PCL ou Post Script 3  
i) Tipo de mídias suportadas: papel, etiquetas, envelopes;  
j) Capacidade mínima de bandeja 250 folhas 
k) Cabo de alimentação com no mínimo de 1,5m de comprimento, com tomada 

novo padrão NBR 14136 e adaptador para padrão universal 2p+t  
l) Dispositivo economizador de energia  
m) Interface com usuário e manual em português  
n) Suportar sistema operacional Windows 7, Windows 10 ou superior  
o) Contador para impressão (ver observações destacadas acima deste quadro de 

especificações)  
p) Ciclo mensal: 80.000 páginas 
q) Volume estimado de impressão: 3000 impressões mensais. 

5.2.4. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CORPORATIVA POLICROMÁTICA 

a) Equipamentos digital a laser/led 
b) Interface de rede ETHERNET 10/100/1000 
c) Interface USB 
d) Destino de Digitalização: Para computador, HDD, dispositivo USB, E-mail  
e) Memória RAM com capacidade mínima de 4 GB  
f) Resolução mínima de impressão 1200x1200 dpi  
g) Velocidade mínima de impressão: 24 ppm  
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h) Frente e verso automático para impressão Padrão 
i) Drive de impressão PCL ou Post Script 3  
j) Tamanho de Papel: A3, A4, A5, A6, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 

x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm 
k) Capacidade mínima de bandeja 250 folhas 
l) Cabo de alimentação com no mínimo de 1,5m de comprimento, com tomada 

novo padrão NBR 14136 e adaptador para padrão universal 2p+t  
m) Dispositivo economizador de energia  
n) Interface com usuário e manual em português  
o) Suportar sistema operacional Windows 7, Windows 10 ou superior  
p) Contador para impressão (ver observações destacadas acima deste quadro de 

especificações)  
q) Ciclo mensal máximo: 120.000 páginas  
r) Volume estimado de impressão: 6000 impressões mensais 

5.2.5. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CORPORATIVA MONOCROMÁTICA 

a) Equipamentos digital a laser/led 
b) Interface de rede ETHERNET 10/100/1000 
c) Interface USB 
d) Destino de Digitalização: Para computador, HDD, dispositivo USB, E-mail  
e) Memória RAM com capacidade mínima de 2 GB  
f) Resolução mínima de impressão 600x600 dpi  
g) Velocidade mínima de impressão: 50 ppm  
h) Frente e verso automático para impressão Padrão 
i) Drive de impressão PCL ou Post Script 3  
j) Tamanho de Papel: A3, A4, A5, A6, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 

x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm 
k) Capacidade mínima de bandeja 250 folhas 
l) Cabo de alimentação com no mínimo de 1,5m de comprimento, com tomada 

novo padrão NBR 14136 e adaptador para padrão universal 2p+t  
m) Dispositivo economizador de energia  
n) Interface com usuário e manual em português  
o) Suportar sistema operacional Windows 7, Windows 10 ou superior  
p) Contador para impressão (ver observações destacadas acima deste quadro de 

especificações)  
q) Ciclo mensal máximo: 200.000 páginas  
r) Volume estimado de impressão: 15.000 impressões mensais. 

5.2.6. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CORPORATIVA MONOCROMÁTICA – alto volume 

a) Interface de rede ETHERNET 10/100/1000 
b) Interface USB  
c) Memória RAM com capacidade mínima 2GB 
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d) HD com no mínimo de 250 GB 
e) Painel Touch Screen Colorido 
f) Resolução mínima de digitalização 600X600 dpi 
g) Resolução mínima de Impressão 1200X1200 dpi 
h) Resolução mínima da cópia 600X600 dpi 
i) Velocidade mínima de impressão Papel A4:  80 ppm 
j) Imprimir, Copiar e Scanear até Papel A4. 
k) Destino de Digitalização: Para computador, HDD, dispositivo USB, e-mail 
l) Tamanho Máximo para Digitalização: A3 
m) Redução/Ampliação mínima de 25 até 400% 
n) Capacidade mínima da (s) bandeja (s) de entrada: duas bandejas de 500 fl cada 
o) Capacidade mínima da bandeja de saída: 500 FOLHAS 
p) Capacidade mínima do Alimentador de 100 FOLHAS 
q) Finalizador com grampeamento de no mínimo 50 folhas 
r) Finalizador de Livreto 
s) Finalizador de encadernação com grampeamento 
t) Grampeamento na lombada 
u) Capacidade da bandeja de empilhamento – 2.000 folhas não grampeadas ou 

1000 folhas grampeadas uma vez. 
v) Cabo de alimentação com no mínimo de 1,5m de comprimento, com tomada 

novo padrão NBR 14136 e adaptador para padrão universal 2p+t  
w) Interface com usuário e manual em português 
x) Suportar sistema operacional Windows 7 e Windows 10, ou superior 
y) Contador para impressão, cópia e scanner 
z) Ciclo mensal: até 300.000 páginas 
aa) Volume estimado de impressão: 75.000 impressões mensais 

5.2.7. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA – grandes formatos (PLOTER) 

a) Equipamento com tecnologia de tinta de tamanho variável (tamanho mínimo da 
gotícula de tinta: 3,5 picolitros) 

b) Interface de rede ETHERNET 10/100/1000 
c) Interface USB  
d) Memória RAM com capacidade mínima de 1GB 
e) Resolução Mínima de impressão: 2400 x 1200 dpi 
f) Velocidade de impressão (qualidade mínima) 115 ft2/hr 
g) Velocidade de impressão mínima 740 ft2/hr  
h) Precisão da Linhas: até +/- 1% 
i) Largura da Linha: até 0,02 mm 
j) Suportar sistema operacional Windows 7, Windows 10 ou superior 
k) Tamanho de mídia:  

• 210,82mm x 279,40mm 
• 279,40mm x 1117,60mm - Papel em rolo 
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• A0 – 840,74mm x 1188,72mm 
• A1 – 594,36mm x 840,74mm 
• A2 – 419,10mm x 594,36mm 
• A3 – 297,18mm x 419,10mm 
• A4 – 210,82mm x 297,18mm 

l) Tipo de mídia 
• Adesivo translúcido 
• Filme fosco 
• Folha de corte 
• Papel adesivo 
• Papel carvão 
• Papel de fotografia acetinado 
• Papel em rolo 
• Papel fotográfico 
• Papel pesado 
• Papel semi-brilhoso 
• Papel técnico 
• Papel transparente 
• Polipropileno 
• Retro-iluminado 
• Vinil 

m) Volume estimado de impressão mensal: P&B 250 impressões/ Color 100 
impressões 

5.3. FRANQUIA ANUAL MAIS PRODUÇÃO EXCEDENTE ESTIMADA POR EQUIPAMENTO 

5.3.1. A franquia anual mais excedente para elaboração do presente Termo de Referência foi 

baseada no histórico de consumo dos últimos meses da Prefeitura de Nova Lima. 

FRANQUIA + EXCEDENTE ESTIMADO 

Item Descrição Franquia Excedente Total 

01 Impressora pequeno porte P&B 48.000 12.000 60.000 

02 Impressora multifuncional 76.800 19.200 96.000 

03 Impressora colorida 28.800 7.200 36.000 

04 Impressora multifuncional 
corporativa policromática 

57.600 14.400 72.000 

05 Impressora multifuncional 
corporativa monocromática 

114.000 36.000 180.000 

06 Impressora multifuncional 
corporativa monocromática – alto 
volume 

720.000 180.000 900.000 
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07 Impressora multifuncional grandes 
formatos - policromática 

P&B: 2.400 
Color: 960 

P&B: 600 
Color: 240 

P&B 3000  
Color: 1200 

6. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM 

6.1. A solução de outsourcing contratada deverá contar com software de gestão, controle e 
monitoramento de impressão, com hospedagem de dados em data center virtual 
(ambiente em nuvem).  

6.2. O preço deste serviço deverá estar incluído/diluído no custo da impressão, ficando 
vedada a especificação ou aceitação dessa cobrança separadamente, seja por valor 
global, por páginas impressas ou por usuários. 

6.3. O software de gestão, controle e monitoramento de impressão deverá proporcionar os 
seguintes resultados: 

• Possuir funcionalidades para administração e gerenciamento da solução 100% web; 

• Deverá possuir facilidades para gestão, controle, monitoramento e bilhetagem das 
impressoras interligadas em rede e daquelas instaladas fora da rede principal da 
Prefeitura; 

• Apenas páginas efetivamente impressas/copiadas devem ser contabilizadas, 
descartando-se as tarefas não executadas que forem enviadas à fila de impressão; 

• Os valores referentes à cobrança deste software devem estar diluídos no custo da 
página impressa; 

• Possuir funcionalidades para controle e monitoramento da fila de impressão; 

• Possibilitar a criação de cotas de impressão para usuários ou grupos de usuários, com 
estabelecimento de cotas diferenciadas para impressões monocromáticas e 
policromáticas; 

• Deve permitir a geração de relatórios gerenciais sobre o parque de equipamentos e 
volumes de impressão; 

• Deve permitir gerar relatórios sobre quantidades, data/horário, custo da impressão, 
quantidade de páginas, nomes dos documentos impressos, com a possibilidade de 
inserir no mínimo os seguintes filtros: 
a) Por local – setor/departamento/secretaria; 
b) Por equipamento; 
c) Por usuário demandante; 
d) Por tipo de impressão: monocromática, policromática; 
e) Por modo de impressão: modo econômico, modo normal, duplex, etc. 

6.4. Deve permitir a contabilidade e o controle de custos de impressões em todas as 
impressoras e rede e locais; 

6.5. Deve permitir a geração a geração de relatórios comparativos por períodos distintos; 
6.6. Deve manter o histórico do remanejamento de equipamentos por departamento ou 

secretarias; 
6.7. Dever permitir a exportação de dados para análise em formatos PDF, CSV ou XLS; 
6.8. Deve permitir a definição de centros de custos para grupos de usuários/departamentos e 

geração de relatórios com esses parâmetros; 
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6.9. Gerar gráficos e resumos para facilitar o acompanhamento do ambiente; 
6.10. Permitir o agendamento de envio de relatórios por períodos específicos, podendo ser 

semanal, mensal ou em dias específicos; 
6.11. Permitir configuração de rotina de notificação de usuários em relação ao nível de 

utilização das cotas de impressão, via e-mail ou outro recurso; 
6.12. Deve possuir interface web única por usuário, com login de acesso, informações 

pessoais, impressões a liberar, impressões não liberadas, relatórios de documentos 
impressos e cotas; 

6.13. Com relação à gestão do software, o fornecedor deve possuir apenas acessos de 
consulta (quando necessário) ou acesso para suporte/manutenção, vedada a 
possibilidade de qualquer alteração dos dados de bilhetagem. 

6.14. As funcionalidades do sistema devem ser compatíveis com as versões de pelo menos um 
dos seguintes navegadores: Firefox, Chrome, Internet Explorer; 

6.15. Deverá armazenar logs de impressão em casos de queda de link/falha de conexão para 
reenvio desses dados ao banco de dados principal após a normalização, evitando a 
perda e interrupção do serviço e das informações de bilhetagem; 

6.16. Deve operar em linguagem português ou inglês. 

7. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO 

7.1. A CONTRATADA deverá entregar à PREFEITURA (Coordenação de TI) um plano executivo 
dispondo sobre o cronograma para instalação dos equipamentos e softwares, incluindo 
todas as fases do projeto, tais como: planejamento, instalação, configurações, testes, pré-
requisitos, previsão de recursos, riscos, pessoal envolvido e atividades de 
responsabilidade da equipe técnica da PREFEITURA.  

7.2. O cronograma deverá ser elaborado em conjunto com a equipe de Tecnologia da 
Informação da PREFEITURA; 

7.3. A CONTRATADA será responsável pela distribuição dos equipamentos nas localidades 
definidas pela Prefeitura, bem como pela instalação e customização das configurações 
dos equipamentos; 

7.4. A CONTRATADA deverá: 

• Identificar os equipamentos de sua propriedade, fixando etiquetas apropriadas em 
local de fácil visualização; 

• Prestar serviço de apoio à equipe técnica da PREFEITURA para configuração dos 
servidores de impressão; 

• deverá realizar implantação dos softwares de gerenciamento/monitoramento da 
solução; 

• providenciar a instalação de drivers e configuração de filas nas estações de trabalho de 
todos os usuários, podendo utilizar para isso scripts; 

• realizar a customização dos relatórios; 

• elaborar e entregar aos usuários uma cartilha de uso dos equipamentos, sendo esta 
personalizada de acordo com o ambiente instalado e disponibilizado aos usuários da 
PREFEITURA; 



 

            
 
 

 

38 

• realizar a instalação de 01 (um) computador na Sede da PREFEITURA, para o 
responsável técnico residente/volante, para gestão e controle de toda a operação do 
sistema de gerenciamento e monitoramento do serviço de impressão; 

• realizar treinamento da equipe de TI da PREFEITURA sobre a solução de impressão 
implantada para até 8 (oito) servidores; 

• realizar treinamento (on-the-job) para os usuários da PREFEITURA sobre a operação 
básica das multifuncionais e impressoras no local de instalação, estima-se 
aproximadamente 5 (cinco) colaboradores por equipamento/andar/localidade;  

7.5. As despesas de viagem referentes a passagens aéreas e terrestres, traslados, hospedagem 
e alimentação, para realização dos treinamentos descritos acima, serão de 
responsabilidade da empresa licitante vencedora. 

7.6. A empresa licitante vencedora deverá realizar o fornecimento e prestação dos serviços de 
instalação dos equipamentos/acessórios/software, em dias úteis, de 8:00h às 18:00h, nos 
prazos definidos no cronograma de implantação. 

8. PRAZO DE ENTREGA/FORMA DE IMPLANTAÇÃO 

8.1. Após a assinatura do contrato, a PREFEITURA, por meio do Gestor de Contrato, emitirá a 

Ordem de Serviço ou documento equivalente, sendo que os totais contratados podem ser 

divididos em Ordens de Serviços com descrições distintas.  

8.2. O prazo da prestação do serviço estará vinculado à data de emissão das mesmas, 

respeitando os limites contratuais legais. 

8.3. Um mesmo contrato poderá dar origem a diversas Ordens de Serviço de Instalação, desde 

que não sejam extrapolados os valores e quantidades contratados. 

8.4. O prazo de instalação acordado será de até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento 

do empenho.  

8.4.1. Dentro desse mesmo prazo, também, deverão estar em operação à implementação 
das seguintes soluções: 

• Customização das configurações dos equipamentos; 

• Identificação dos equipamentos; 

• Implantação dos softwares de gerenciamento e contabilização; 

• Treinamento da equipe da PREFEITURA. 
8.5. O não cumprimento do prazo acima mencionado implicará na aplicação de sanções 

administrativas previstas na Lei nº 8.666/93. 

9. SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO 

9.1. O suporte técnico e/ou manutenção a ser prestado pela CONTRATADA deve seguir as 
disciplinas, processos e práticas preconizados abaixo: 

9.1.1. A CONTRATADA deverá prover um serviço de central de suporte técnico para realizar 
abertura de chamados. A ordem de serviço ou similar deve conter, no mínimo, as 
seguintes informações: chamados em aberto, em andamento, solucionados e 
fechados, resolução de dúvidas correlatas à solução implantada e assistência ao 
suporte técnico interno da Prefeitura; 
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9.1.2. A central de serviços ou Help Desk deverá de ser disponibilizada aos usuários dos 
serviços de impressão, cópia e digitalização, mediante a utilização, no mínimo, dos 
seguintes meios de comunicação: 
a) Telefone: de segunda a sexta-feira, de 07h às 19h; 
b) E-mail e Internet, para a realização de consultas e abertura de chamados: 24 horas 

por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. 
9.2. A CONTRATADA deverá prestar o serviço de suporte e/ou manutenção nos locais onde 

serão instaladas as impressoras. 
9.3. Durante a prestação do serviço, CONTRATADA deverá: 

a) Orientar e dar informações aos usuários quanto à melhoria contínua da utilização 
dos equipamentos e acessórios de impressão, de cópia e de digitalização; 

b) Manter estoque de toners e outros suprimentos que forem importantes para a 
continuidade do serviço, em local dentro da Prefeitura para evitar problemas de 
desabastecimento e paralisação do serviço. 

c) Substituir toners, cartuchos, cilindros e fusores; 
d) Substituir peças e componentes de manutenção (desgastados de uso); 

9.4. As manutenções deverão ser preventivas e corretivas, com fornecimento total de peças, 
sendo obrigatória a substituição de todas as peças recomendadas pelo plano de 
manutenção do fabricante dos equipamentos, de acordo com o volume de impressão ou 
horas de funcionamento. A manutenção corretiva compreende todo e qualquer cuidado 
técnico indispensável para o perfeito funcionamento regular e permanente dos 
equipamentos. 

9.5. A manutenção técnica, mecânica e operacional dos equipamentos instalados deverá ser 
efetuada de forma contínua, de modo a mantê-los em permanente, plena e eficaz 
capacidade produtiva.  

9.6. Os serviços de manutenção devem ser realizados por de pessoal próprio da 
CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais, encargos ou responsabilidades para a 
Prefeitura. 

9.7. A CONTRATADA deverá ser responsável pela destinação correta dos resíduos resultante 
de consumíveis dos equipamentos locados, nos termos da Lei Federal 12.305/2010 e Lei 
Distrital 4.770/2012. 

9.8. A manutenção só poderá ser efetuada por técnico habilitado pelo fabricante dos 
equipamentos. 

9.9. A CONTRATADA deverá manter equipe dedicada ao atendimento à PREFEITURA, 
conforme estabelecido no item 16 – EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA, deste Termo de 
Referência 

10. ORDENS DE SERVIÇO 

10.1. A instalação, configuração e manutenção serão realizadas por meio de emissão de 
Ordens de Serviço.  
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10.2. A solicitação para prestação de serviços, bem como a fiscalização dos mesmos, será de 
responsabilidade dos gestores de contrato nomeados por ato do titular da Secretaria 
demandante. 

11. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Executar o objeto contratado nas condições e prazos descritos neste Termo se 
Referência.  

11.2. Disponibilizar e instalar os equipamentos e softwares no prazo estabelecido neste 
Termo de Referência; 

11.3. Instruir, sempre que necessário, e durante o atendimento normal de uma chamada para 
reparos, os usuários dos equipamentos no seu manuseio, bem como no uso e aplicação 
dos suprimentos, objetivando obter qualidade e produtividade nos procedimentos; 

11.4. Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer fato relacionado ao uso 
indevido do equipamento, para as devidas providências; 

11.5. Previamente às primeiras instalações, com intuito de habilitar a equipe técnica e a 
fiscalização da PREFEITURA para o atendimento de primeiro nível a seus usuários, a 
CONTRATADA deverá efetuar o repasse de conhecimento que contemple ações de baixa 
complexidade, tais como: 
a) Utilização básica e operação dos equipamentos (alimentação de papel, impressão, 

digitalização e cópia); 
b) Solução de defeitos comuns, como atolamento de papel; 
c) Troca de suprimentos; 
d) Quaisquer outras ações julgadas pertinentes pela CONTRATADA; 
e) Impressão de relatórios gerenciais de dados estatísticos mensalmente para fins de 

avaliação dos serviços prestados, independentemente da provisão de sistemas 
gerenciais disponibilizados pela CONTRATADA. 

11.6. Identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a não 
serem confundidos com similares de propriedade do PREFEITURA; 

11.7. Encaminhar ao Gestor do Contrato, sempre que solicitado, relatórios de produção dos 
serviços executados; 

11.8. Conservar técnica, mecânica e operacionalmente os equipamentos instalados, de modo 
a mantê-los em permanente, plena e eficaz capacidade produtiva, com a utilização de 
aparelhamento e ferramentas adequados e técnicos qualificados devidamente 
identificados para livre acesso aos locais de instalação dos equipamentos; 

11.9. Submeter seus empregados, durante o tempo de permanência nas dependências da 
PREFEITURA, aos regulamentos de segurança e disciplina, mantendo-os devidamente 
uniformizados e identificados por crachá; 

11.10. Serão de responsabilidade da CONTRATADA o transporte de eventual(is) remoção(ões) 
e instalação(ões) de equipamento quando houver necessidade de alteração de local de 
utilização, correndo às suas expensas todos os custos e despesas decorrentes; 

11.11. Garantir estoque mínimo e efetuar automaticamente a reposição dos suprimentos 
necessários à produção mensal de cópias (toner, revelador, cilindro etc.), tendo como 
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base a sua durabilidade e a quantidade de cópias dos modelos de equipamentos. Os 
níveis dos suprimentos devem ser constantemente verificados por meio do software 
de gerenciamento da solução; 

11.12. Executar a manutenção corretiva dos equipamentos, incluindo os serviços de troca de 
peças e lubrificação, bem como a substituição de peças desgastadas; 

11.13. Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela boa técnica e de 
acordo com as especificações do fabricante, mantendo os equipamentos em perfeitas 
condições de operacionalidade, segurança, limpeza e higiene. 

11.14. Prover suporte técnico de primeiro nível necessário ao atendimento das necessidades 
da PREFEITURA, dentro do escopo solicitado, por meio de teleatendimento e e-mail 
disponibilizados pela CONTRATADA; 

a) Os serviços de central de suporte técnico de primeiro nível deverão funcionar fora 
das instalações da Prefeitura; 

b) Os serviços da central de suporte deverão abranger abertura de chamados, controle 
de chamados em andamento, resolução de dúvidas correlatas à solução implantada 
e assistência ao suporte técnico interno da PREFEITURA, exclusivamente em relação 
ao escopo deste Termo de Referência. 

11.15. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência e respectivo 
contrato;  

11.16. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 
contrato;  

11.17. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 

11.18. Zelar e manter sigilo sobre todos os dados, informações e/ou artefatos, contidos em 
quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento e 
acesso durante a execução dos trabalhos, não podendo sob qualquer pretexto divulgá-
los, reproduzi-los ou utilizá-los, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA. 

11.19. Cumprir e fazer cumprir as políticas e normas de Segurança de Informação e de Dados 
adotadas pela PMNL durante toda a vigência contratual, bem como obedecer a 
quaisquer marcos legais de segurança vigentes. 

11.20. Os dados, informações e documentos gerados pela CONTRATADA durante a vigência 
contratual são de propriedade exclusiva da PREFEITURA e deverão ser prontamente e 
integralmente disponibilizados à Coordenação de TI quando solicitado por esta ou em 
caso de ruptura ou término do contrato. 

12. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

12.1. Nomear gestor e fiscais de contrato com responsabilidades para acompanhamento e 
fiscalização da execução do objeto contratual;  

12.2. Encaminhar formalmente a demanda, preferencialmente por meio de Ordem de Serviço 
(OS) ou instrumento similar, de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de 
Referência;  
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12.3. Conferir a entrega e instalação de equipamentos para atestar atendimento aos 
quantitativos e especificações contratados;  

12.4. Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade na execução do 
objeto, podendo recusar o recebimento caso não esteja de acordo com as 
especificações e condições estabelecidas no presente Termo de Referência; 

12.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com os prazos 
preestabelecidos em contrato;  

12.6. Informar, à CONTRATADA, quaisquer atos que possam interferir direta ou indiretamente 
na execução do objeto contratual, bem como qualquer anormalidade ocorrida na 
execução do objeto adquirido;  

12.7. Exigir o cumprimento dos Acordos de Níveis de Serviço estabelecidos neste Termo de 
Referência;  

12.8. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente 
Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro 
próprio as falhas detectadas;  

12.9. Fornecer à CONTRATADA todo tipo de informação interna essencial à realização dos 
fornecimentos e dos serviços, prestando quaisquer esclarecimentos necessários à boa 
execução do objeto contratual;  

12.10. Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente 
identificados, às suas dependências para a devida realização dos serviços e 
fornecimento dos bens contratados;  

12.11. Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos 
serviços, efetuando o seu aceite quando a mesma estiver em conformidade com os 
padrões de informação e qualidade exigidos; 

12.12. Rejeitar os serviços realizados fora do estabelecido e que estejam em desacordo com o 
contrato; 

12.13. Conferir e atestar os documentos de cobrança encaminhados pela CONTRATADA;  
12.14. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais 

cabíveis, em caso de descumprimento de condições pactuadas;  

13. ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇOS – SLA´s 

13.1. O serviço será avaliado quanto ao cumprimento dos níveis de serviços Acordados (SLA´s) 
por meio de critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos entre a PREFEITURA e 
CONTRATADA, com a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores relacionados com os 
serviços contratados, quais sejam: qualidade, desempenho, disponibilidade, 
abrangência/cobertura e segurança. 

13.2. Para atendimento do Acordo de Níveis de Serviços, a CONTRATADA deverá respeitar os 
prazos e metas descritos abaixo: 
a) Os serviços deverão ser prestados de forma contínua, sem interrupções, no horário 

de 7:00h às 19:00h, nos dias úteis, nas dependências da Sede da Prefeitura ou das 
demais localidades nas quais haja equipamentos instalados; 
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b) Caso o software de gerenciamento esteja inoperante, o prazo máximo para solução 
do problema é de 24 (vinte e quatro) horas corridas; 

c) O tempo máximo de atendimento da chamada técnica e solução, contados da 
abertura do chamado será de até 8 (oito) horas corridas. 

d) O prazo máximo para a substituição do equipamento por outro compatível com os 
mesmos recursos, caso a manutenção corretiva não seja suficiente para solucionar 
o problema, será de até 24 (vinte e quatro) horas corridas, contadas do fim do prazo 
da manutenção corretiva; 

e) 85% (oitenta e cinco por cento) dos chamados abertos pela equipe de TI para 
manutenção corretiva terão de ser resolvidos pela CONTRATADA em até 8 (oito) 
horas corridas após sua abertura. Caso o nível de atendimento fique abaixo de 85% 
(oitenta e cinco por cento) por mês, a CONTRANTE realizará glosa com decréscimo 
de 3% (três por cento) do valor mensal da Nota Fiscal/Fatura; 

13.3. O prazo máximo para eventuais substituições de peças será de até 8 (oito) horas 
corridas; 

13.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar na Sede da Prefeitura ou em local acordado entre 
as partes, equipamentos de backup novos e nas mesmas especificações, para 
substituição imediata, sem custos adicionais para a Prefeitura; 

13.5. O prazo máximo para as correções nos softwares básicos pré-instalados será de até 8 
(oito) horas corridas; 

13.6. Para execução dos serviços de manutenção, quando necessário, os equipamentos 
poderão ser transportados para os laboratórios/oficinas da detentora dos preços 
registrados, desde que substituídos por outros com a mesma configuração ou superior, 
sem ônus adicional para a Prefeitura; 

13.7. Quando da solicitação por parte da Prefeitura para realização de instalação, 
desinstalação, remanejamento e realocação de equipamentos durante a vigência 
contratual, a CONTRATADA deverá executar os serviços no prazo máximo de 01 (um) dia 
útil após a solicitação; 

13.8. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, ou disponibilizar, por meio de seu 
Portal web, relatório contendo todas as ocorrências abertas no mês, as ocorrências que 
ultrapassaram os prazos máximos de atendimento e o percentual do SLA auferido no 
mês. 

13.9. A apuração dos indicadores será calculada sempre com base na data e hora de registro 
inicial da demanda. No cálculo destes indicadores, serão desconsiderados os períodos 
em que as demandas estiveram suspensas ou não estiveram sob responsabilidade da 
CONTRATADA. 

13.10. Caberá à equipe de TI da Prefeitura a apuração mensal dos SLA´s definidos neste 
documento, bem como notificar e advertir a CONTRATADA em caso de não 
atendimento ou descumprimento dos níveis de serviços pactuados ou glosar a fatura 
com o desconto estabelecido no item 13.2 acima. 
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13.11. A CONTRATADA deverá disponibilizar relatórios mensais com aferição e a avaliação dos 
níveis de serviço até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos 
serviços, contendo pelo menos: 
a) Resumo mensal dos indicadores apresentados ao longo do mês; 
b) Painel de análise dos indicadores e SLA´s; 
c) Painel de volumetria de incidentes; 
d) Painel de volumetria de problemas não resolvidos, bem como de incidentes 

repetitivos – incidentes por problema conhecido; 
e) Gráfico de evolução e volumetria de chamados; 
f) Análise crítica de incidentes reabertos; 
g) Análise crítica de problemas e análise de causas raiz; 
h) Consolidação de informações e estatísticas 

14. PERIFÉRICOS: 

14.1. A CONTRATADA deverá recolher os cartuchos de toner vazios utilizados nos 
equipamentos, objeto da licitação em questão, sem ônus para a PREFEITURA, bem como 
realizar o descarte ecologicamente correto dos mesmos. 

14.2. A CONTRATADA deverá manter estoque mínimo de cartuchos de toner em locais 
acordados com a Coordenação de TI, de forma a garantir a disponibilidade dos serviços 
de impressão sem interrupções para o usuário. 

14.3. Os suprimentos poderão ser de fabricantes compatíveis, inteiramente novos, de 
primeiro uso e em linha de produção, inclusive a carcaça e todos os seus componentes, 
não podendo ser resultantes de processo de remanufatura, refilamento, reutilização ou 
recondicionamento, seja parcial ou total. Em hipótese alguma serão aceitos produtos 
que não atendam essas especificações. 

15. GESTÃO DO SERVIÇO E CHAMADOS:  

15.1. Os chamados serão encaminhados pela PREFEITURA para a CONTRATADA por meio de 
seu sistema de registro e acompanhamento de chamados, GLPI;  

15.2. A Coordenação de TI da Prefeitura proverá treinamento e acesso ao sistema GLPI ao 
técnico residente da CONTRATADA, alocado na Sede da PREFEITURA, responsável pelo 
atendimento e acompanhamento dos chamados de impressão. 

15.3. Para fins de medição dos níveis de serviço serão considerados os tempos registrados de 
abertura e de fechamento no sistema de abertura de chamados (GLPI) da PREFEITURA; 

15.4. A CONTRATADA poderá desenvolver e integrar este fluxo de informações aos seus 
sistemas de informação, sem qualquer ônus a PREFEITURA, para fins de 
acompanhamento e gerência dos níveis de serviço, bem como para a produção dos 
relatórios mensais para a aferição dos níveis de serviços prestados à PREFEITURA; 

15.5. Cabe à CONTRATADA: 
a) Resolver todos os incidentes detectados e alertas gerados automaticamente pela 

solução de monitoramento e os reportados pelos usuários finais; 
b) Prestar orientações e informações aos usuários quanto à utilização dos 

equipamentos e seus acessórios; 
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c) Prestar a manutenção preventiva e corretiva, incluindo a substituição de peças, 
acessórios, componentes e equipamentos, de forma a atender as condições de 
qualidade e eficiência necessárias ao atendimento das exigências previstas neste 
anexo; 

d) Instalar, retirar e remanejar os equipamentos sempre que solicitado pela 
PREFEITURA; 

e) Aplicar correções (patches, fixes ou novas versões) para corrigir bugs e problemas 
de software; 

f) Prestar informações técnicas sobre funcionalidades disponíveis nos equipamentos; 
g) Disponibilizar e homologar os drivers necessários ao correto funcionamento do 

serviço para os sistemas operacionais utilizados na PREFEITURA; 
h) Manter os drivers atualizados nos servidores de impressão; 
i) Configurar o recurso de digitalização dos equipamentos multifuncionais, bem como 

administrar e gerenciar as pastas e permissões correlatas; 
j) Gerenciar as filas nos servidores de impressão; 
k) Monitorar ativamente as filas de impressão para identificar possíveis 

comportamentos inadequados do equipamento; 
l) Manter a documentação atualizada dos equipamentos, em especial mapa de 

localização e cadastro dos equipamentos; 
m) Manter atualizada a base de conhecimento de problemas e soluções para uso da 

central de atendimento de usuários (Service Desk) da PREFEITURA; 
n) Utilizar, nos serviços de manutenção, peças de reposição originais, novas e de 

primeiro uso; 
15.6. Quaisquer componentes de hardware que apresentarem defeitos, vícios de origem ou 

de projeto deverão ser substituídos pela CONTRATADA, independentemente da vigência 
da garantia do fabricante; 

15.7. Todo equipamento que apresentar problemas de forma recorrente, caracterizando-se 
pela ocorrência e comprovação de pelo menos 3 (três) incidentes relacionados a uma 
mesma funcionalidade ou operação dentro de um período de 30 (trinta) dias corridos, a 
critério da PREFEITURA ou de forma proativa pela CONTRATADA, deverá ser substituído 
por outro novo, de primeiro uso, de acordo com os requisitos exigidos para a categoria 
do equipamento; 

15.8. As peças e componentes a serem substituídos deverão ser providenciados pela 
CONTRATADA, que arcará com todas as despesas referentes à substituição, tais como 
transporte, tributos, seguros e quaisquer outros; 

15.9. No caso de indisponibilidade e descontinuidade do modelo de peça a ser trocada, a 
CONTRATADA deverá efetuar, sem ônus para a PREFEITURA, a substituição do 
equipamento por outro com especificações técnicas iguais ou superiores às do 
equipamento a ser substituído; 

15.10. Nos casos de substituição de equipamentos que possuem mecanismos de 
armazenamento interno dos documentos impressos, copiados ou digitalizados, como 
discos rígidos ou outros meios de armazenamento não volátil, a CONTRATADA deverá 
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realizar a completa exclusão dos dados antes da retirada do equipamento, sob 
supervisão dos técnicos da TI da PREFEITURA; 

15.11. A substituição de consumíveis, exceto papel, ensejada pelo uso normal dos 
equipamentos deverá ser realizada pela CONTRATADA proativamente, de forma a não 
acarretar indisponibilidade dos serviços contratados; 

15.12. Caso seja necessária a remoção do equipamento para conserto, a CONTRATADA 
deverá providenciar um equipamento substituto com especificações e qualidades 
idênticas ou superiores ao equipamento retirado; 

15.13. A CONTRATADA deverá realizar a instalação, administração, manutenção e operação 
da solução de monitoramento, gerenciamento e bilhetagem; 

15.14. A CONTRATADA deverá realizar a leitura e disponibilizar as informações dos 
contadores físicos de cada um dos equipamentos para conferência e 
acompanhamento pelos técnicos da TI da PREFEITURA, sempre que for demandado e 
obrigatoriamente quando da apresentação da fatura dos serviços; 

15.15. O formato e disposição dos dados no relatório, que poderão demandar ainda dados 
complementares como número de série e localização dos equipamentos, serão 
definidos pelo gestor do contrato no momento da demanda; 

16. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA:  

16.1. A CONTRATADA deverá possuir ou disponibilizar equipe técnica necessária formada por 
profissional(is) qualificado(s) e com experiência na execução dos serviços, objeto da 
contratação, em até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato ou emissão 
do empenho. 

16.2. Durante todo o período da prestação de serviços à Prefeitura, a CONTRATADA deverá 
manter equipe técnica necessária para prestação dos serviços, conforme abaixo:  

• 01(um) profissional/técnico residente com carro, a ser alocado na sede da 
PREFEITURA, observando-se o horário de funcionamento de segunda a sexta-feira 
(exceto feriados), no horário de 08:30 h às 12h e de 13h às 17:30h. O profissional 
será responsável pelas seguintes atividades:  

a) Suporte técnico aos usuários quanto à impressão/cópia/digitalização; 
b) Abastecimento de suprimentos nos equipamentos da Sede e demais 

Secretarias; 
c) Troca de kit’s de manutenção; 
d) Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos;  
e) Otimização de processos de impressão; 
f) Orientações sobre os formatos utilizados (multi páginas, duplex, 

digitalização); 
g) Campanhas de incentivos de formatos econômicos; 
h) Manter a documentação atualizada dos equipamentos, em especial mapa 

de localização e cadastro dos equipamentos;  
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i) Manter estoque de suprimentos, insumos e peças (margem de segurança) 
para provimento rápido às demandas da Prefeitura e/ou para sanar 
problemas reportados; 

j) Sinalização dos impactos ambientais gerados com o uso dos recursos 
disponíveis; 

k) Coleta dos contadores de impressão de todas as impressoras do parque 
via rede, a partir de sua console de gestão; 

l) Elaborar relatórios de eventos. 

• 01 (um) gestor de cliente (pode ser compartilhado), para atuação como ponto único 
de contato com a PREFEITURA para tratar assuntos relacionados à execução dos 
serviços, objeto do contrato. O gestor deverá realizar as seguintes atividades para 
adequada prestação do serviço, objeto do contrato: 

a) Responsabilizar-se diretamente pelo monitoramento e cumprimento dos 
níveis de serviços (SLA´s) estabelecidos; 

b) Realizar o gerenciamento (planejamento, coordenação e controle) dos 
serviços contratados e dos termos contratuais; 

c) Realizar a coordenação e orientação dos profissionais da CONTRATADA e 
do técnico residente para a correta execução dos serviços contratados. 

16.3. Em caso de ser necessária a alteração do quadro de profissionais da equipe técnica 
disponibilizada para a prestação de serviços à Prefeitura, a CONTRATADA deverá 
providenciar a substituição do profissional nas mesmas condições referidas nos itens 
acima, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do último dia de trabalho do 
substituído.  

16.4. Durante a execução do contrato, caberá à CONTRATADA avaliar a necessidade de 
incorporar novos profissionais à equipe, para atendimento aos prazos de entrega dos 
serviços e aos níveis de serviços estabelecidos (SLA´s), não ensejando alterações no 
valor do contrato firmado com a PREFEITURA. 

16.5. A CONTRATADA deverá providenciar uniforme e crachá de identificação para os seus 
profissionais utilizarem durante a prestação dos serviços à Prefeitura. 
 

17. LOCAIS/ ENDEREÇOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

17.1.  As impressoras serão instaladas nas diversas secretarias e unidades da PREFEITURA, 
podendo ocorrer supressão, alteração ou acréscimo de locais a serem atendidos no 
decorrer do contrato. 

17.2. Os tipos de equipamentos por endereço serão planejados pelo Gestor/Fiscais de 
Contrato e devem ser entregues à CONTRATADA de acordo com o planejamento 
aprovado ou com o prazo definido na Ordem de Serviço.  

17.3. O planejamento de distribuição de equipamentos considerará a disponibilidade de 
equipamentos contratados em relação às necessidades do setor demandante. Os 
equipamentos serão instalados nos vários prédios e equipamentos públicos ocupados 
pelas unidades administrativas da Prefeitura. 
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17.4. Todos os locais e endereços para instalação de equipamentos estão localizados no 
Município de Nova Lima. 

17.5. Poderão ser incluídas novas localidades, todas no Município de Nova Lima, de acordo 
com as necessidades da Prefeitura. 

17.6. Os endereços, a título exemplificativo, são os indicados abaixo:  

I. ENDEREÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

UNIDADE/LOCAL ENDEREÇO 

Prédio principal: Gabinete e órgãos 
administrativos/financeiros 

Rua Chalmers nº 91 - Centro 

Departamento Vigilância Sanitária Rua Domingos Rodrigues, nº 185, Centro 

Água Limpa Rua Diplomata, 40, Balneário Água Limpa 

Bela Fama Rua José de Oliveira, 1320, Bela Fama  

Cabeceiras Rua Princesa Isabel, s/n, Cabeceiras 

Caic Rua José Agostinho, nº 2335 

Chácara Bom Retiro  Rua Geraldo Ferreira das Mercês, 195 

Cascalho Av. José Bernardo de Barros, 889 

Cristais Rua Paraná, nº 277 Cristais 

Cruzeiro Av. Esmeraldas, 59, Cruzeiro 

Galo MG 30, km 437 (Trevo do Queiroz) 

Honório Bicalho Rua João Aurélio Salgado s/n, Honório Bicalho 

Jardim Canadá I  Rua Dresden, 70, Jardim Canadá 

Complexo Jardim Canadá Rua Vancouver, nº 255 Jardim Canadá 

José de Almeida Rua Doutor Lunds, n 200, José de Almeida 

Macacos Rua Dona Maria da Gloria, nº 711 Macacos 

Vale do Sol Avenida Terra, nº 28,Vale do Sol 

Miguelão BR 040 KM436, ao lado do condomínio Miguelão 

Mingú Rua José do Carmo, 80 

Nossa Sra Fátima Rua Uberaba, 322, Fazenda do Benito 

Nova Suiça Rua Rio Grande do Sul, 805, Nova Suíça 

Retiro Travessa Santo Antônio, 121, Retiro 

Rosário Rua Bonsera Santa Cruz, 80, Rosário 

Santa Rita Rua Sete, 35, Santa Rita 

Policlínica/Exames de Imagens Rua Augusto Magalhães 95, Centro  

UPA Rua Jose Agostinho S/N, Osvaldo Barbosa Pena  

Melhor em Casa Rua Jose Agostinho S/N, Osvaldo Barbosa Pena  

PA Jardim Canadá Rua Vancouver, nº 255 Jardim Canadá 

Transporte Rua Jose Agostinho S/N, Osvaldo Barbosa Pena  

Conselho M. Saúde Rua Augusto Magalhães 95, Centro  
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CEO Rua Bias Fortes nº 242 Centro 

CO Antonieta Dias Rua Curitiba 23 Cristais 

CO Cristiano Machado Rua Madre Tereza ,391 Centro 

CO George Chalmers Rua Rosa Tofanelli Othero S/N, Retiro 

CO José Brasil Dias Rua Emanuel 145     Vale da Esperança 

CO Emília de Lima Rua Abolição, 88 Centro 

CO Vila Operária Rua Jose Liberato Rodrigues, 278 

CAPS AD Rua Abrão Lincoln, 46- Cabeceiras 

CAPS 2 Rua Augusto Magalhães,101 - Centro 

Ambulatório SM Rua Vila Maria, 73- Retiro 

CRIA Rua Vila Maria, 73- Retiro 

Laboratório UPA Rua Jose Agostinho S/N, Osvaldo Barbosa Pena  

Laboratório Jardim Canadá Rua Vancouver, nº 255 Jardim Canadá 

Farmácia Jardim Canadá Rua Vancouver, nº 255 Jardim Canadá 

Órtese e Prótese Rua Antônio Jardim, 273 Centro  

CEMAIS Rua Aldo Zanini, nº 92 Quintas 

Almoxarifado  Rua Dr. Aníbal de Moraes Quintão, nº 33, Centro. 

CTA/ Policlínica Municipal Rua Augusto Magalhães 95, Centro  

Central de Abastecimento/ Farmácia Municipal Rua Fuad Farah, 32 Oswaldo Barbosa Pena 

Laboratório Zoonose Rua Augusto Magalhães, nº 45, Centro, Nova Lima 

Farmácia de Honório Bicalho Rua Natalício de Jesus Carsalade, 178 A 

Farmácia  Av. Rio Branco, 353, Centro  

II. ENDEREÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

UNIDADE/LOCAL ENDEREÇO 

Prédio principal: Gabinete e órgãos 
administrativos/financeiros 

Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71, Centro 

CEI Lar da Esperança R. Paraná, Bairro Cristais 

CEI Menino Jesus Av. Prof. Aldo Zanini, 440 - Quintas 

CEI Maria de Lourdes Scoralick R. José Félix dos Santos, 83 - Alto do Gaia 

CEI Maria da Conceição Taveira R. Alaska, 720 - Jardim Canadá  

CEI Nize da Conceição Ribeiro R. Mara Núbia Gonçalves Lopes - Honório Bicalho 

CEI Nancy Romani 
R. Iolanda Ragonezi Lopes, 65 - Osvaldo Barbosa 
Pena 

CEI Cássio Magnani R. Yuri, 65 - Jardim Canada 

Centro Psicopedagógico R. Poços de Caldas - Oswaldo Barbosa Pena II 

Centro Psicopedagógico Jardim Canadá R. Monte Vista, 159 -Jardim Canadá 

E.M Ana do Nascimento de Souza R. Poços de Caldas - Oswaldo Barbosa Pena II 
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E.M Aurea Lima R José Agostinh, 2335 - Oswaldo Barbosa Pena II 

E.M Benvinda Pinto Rocha Av. Vitória, 745-821 - Jardim Canada 

E.M Carlos Henrique Roscoe R. Francisco Rocha, 20 - Retiro 

E.M Cristiano Machado R. Madre Teresa, 391 - Centro 

E.M César Rodrigues Alameda das Azaleias, S/n - Retiro do Rodeador 

E.M Dona Antonieta Dias de Souza R. Curitiba, 23 - Cristais 

E.M Dalva Cifuentes Gonçalves Rua Jardim - Honório Bicalho 

E.M David Finlay Rodovia Km 437, sn Galo, MG-030 

E.M Dulce Santos Jones R. Sete, 40 - Santa Rita 

E.M Emília de Lima R. Abolição, 88 - Centro 

E.M Florie Wanderley Dias R. Princesa Isabel, 120 - Vila Sao Jose 

E.M George Chalmers R. Rosa Tofanelli Othero, 37 - Retiro 

E.M Harold Jones R. Dr. Lunds, 529 - Vila Aparecida 

E.M José Brasil Dias R. Emanuel, 145 - Vila Esperança 

E.M José Francisco da Silva Av. Esmeraldas, 59 - Barra do Céu 

E.M Martha Drummond Fonseca R. José Agostinho, 2335 - Oswaldo Barbosa Pena II 

E.M Rubem Costa Lima 
R. Dona Maria da Glória, 580 - São Sebastiao das 
Águas Claras 

E.M Vicente Estêvão dos Santos R. José de Oliveira, 1230 - Bela Fama 

E.M Vera Wanderley Dias R. José Joaquim de Souza, 80 - Mingu 

III. PRÉDIO SEDE 

UNIDADE/LOCAL ENDEREÇO 

PREDIO SEDE (Gabinetes do Prefeito, Vice 
Prefeito, etc.) 

Praça Bernardino de Lima, 80, Centro 

IV. DEMAIS SECRETARIAS/UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
Para as secretarias abaixo indicadas poderão ser instalados em outras unidades 
administrativas/equipamentos públicos vinculados às mesmas. 

UNIDADE/LOCAL 

SEMAD – Secretaria de Administração (Pregão, Treinamento, Patrimônio, Almoxarifado, Transportes, 
Arquivo Municipal, SIASS) 

SEMFA – Secretaria de Fazenda (Assessoria Técnica, Fiscalização) 

SEMPG – Secretaria de Planejamento e Gestão 

SEMCO - Secretaria de Comunicação 

CONTROLADORIA 

TURISMO 

PROCURADORIA JURÍDICA 
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SEMHAB – Secretaria de Habitação 

SEMCT – Secretaria de Cultura (Casa de Cultura, Biblioteca, etc.) 

SEMDS – Secretaria de Desenvolvimento Social (Centro Referência da Mulher, Coordenadorias, 
Conselhos Tutelares, CRAS, CREAS, NAJ, PROCON, etc.) 

REGIONAL NOROESTE (Jardim Canadá) 

SEMOS – Secretaria de Obras 

SEMDTR – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda  

OUVIDORIA 

SEMEL - Secretaria de Esporte e Lazer 

SEMST - Secretaria de Segurança e Trânsito  

SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente 

DEFESA CIVIL 

REGIONAL NORDESTE 

UNIDADE VILA DA SERRA 
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ANEXO III  
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  0/____.   

PREGÃO Nº  237/2020. 

PROCESSO Nº 532/2020. 

 

VALIDADE: 12 meses 

 

Aos ________ dias do mês de ____________________ de _______, o Secretário Municipal 

de Administração Sr.Jean Carlo Seabra Pedrosa, nos termos do art. 15 da Lei Federal 

8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 

propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2020 por 

deliberação do(a) Pregoeiro(a) oficial e equipe de apoio, RESOLVE registrar os preços para os 

fornecimentos constantes nesta ata,  beneficiário 

____________________________________, localizado na rua ___________________, 

n°____ no bairro ________________, na cidade de __________________, estado de 

_________________, cujo CNPJ é _________________________, neste ato representado 

por ___________________________________,conforme Termo de Referência. 

 

l - DO OBJETO: 

Eventual contratação de empresa especializada em solução de outsourcing de impressão, 
modalidade franquia mensal de páginas mais excedente para atender a Secretaria Municipal 
de Administração e demais Secretarias do Município de Nova Lima, discriminado no Termo 
de Referência. 

1.1 - Os quantitativos estabelecidos no Termo de Referência são estimados e servem como 

referência, podendo o Município de Nova Lima contrata-los em conformidade com suas 

necessidades, não havendo a obrigatoriedade de consumo “in totum”. 

 

ll - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua 

assinatura. 
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2.2 - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 

8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Nova 

Lima não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 

2.3 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 

alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de 

Preços será cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

lll - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para contratação do 

respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração Pública direta e indireta do 

Município de Nova Lima. 

lV - DO PREÇO 

4.1 - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços 

são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 

237/2020. 

4.2 - Para a execução do serviço decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da 

legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 

237/2020, que integra o presente instrumento de compromisso. 

4.3 - Para a execução do serviço, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas 

apresentadas no Pregão nº 237/2020 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais 

também a integram. 

V - DO PAGAMENTO 

5.1 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Nova Lima no prazo de 

30 (trinta) dias corridos da data de conclusão do serviço e recebimento da(s) Nota(s) 

Fiscal(is) correspondentes, acompanhada(s) de comprovação da manutenção das condições 

demonstradas para habilitação, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do 

objeto, na forma prevista no subitem 13.4 do item XIII do edital. 

5.2 - Para efeito de pagamento, a detentora dos preços registrados deverá emitir nota fiscal 
onde conste os dados bancários, assim como apresentar as Certidões Negativas de Débito 
perante a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, além daquelas relativas ao FGTS e 
Débitos Trabalhistas – CNDT. 
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5.2.1 - Na hipótese de constar pendência de débito para emissão de algumas das certidões, 
será a detentora dos preços registrados notificada para providenciar a regularização no 
prazo de 30(trinta) dias, sob pena de cancelamento da Ata de Registro de Preços e aplicação 
das penalidades previstas no capítulo XVIII, deste edital, podendo o Município de Nova Lima, 
nesse caso, convocar as demais licitantes para a prestação do serviço, observando a ordem 
de classificação, os requisitos de habilitação e desde que aceitas as mesmas condições 
oferecidas pela licitante vencedora, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. 

5.2.2 - Caso o convocado não atenda as condições descritas no item anterior, o Município de 
Nova Lima convocará as demais licitantes classificadas, procedendo-se a mesma análise e 
negociação. Não havendo êxito na negociação, as licitantes classificadas serão liberados do 
compromisso e o registro de preço cancelado. 

5.3 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I= (TX/100)  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  
 
5.4 - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência 
imediatamente anterior àquela a que se refere a remuneração auferida. 
 

Vl - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 

pedidos efetuados durante a validade desta Ata. 

6.2 - O objeto da presente Ata será fiscalizado por pessoas designadas pela própria 

secretaria, as quais ficarão responsáveis pela conferência e controle do serviço. 
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6.2.1 - Por ocasião da execução do serviço, a detentora dos preços registrados deverá colher 

no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro 

Geral (RG) do servidor do setor requisitante responsável pela conferência do serviço. 

6.2.2 - Constatadas irregularidades no objeto, o Município de Nova Lima através do Órgão 

Gerenciador poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição de algum produto, a detentora dos preços registrados 

deverá fazê-la em conformidade com o lote registrado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis contados após notificação por escrito do Órgão Gerenciador, mantendo o preço 

inicialmente registrado;  

 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis; 

b.1) Na hipótese de complementação, a detentora dos preços registrados deverá fazê-la em 

conformidade com o lote registrado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados após 

notificação por escrito do Órgão Gerenciador, mantendo o preço inicialmente registrado.  

6.2.3 - A execução do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, uma 

vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, 

mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 

6.2.4 - Quando, durante o prazo de garantia, o serviço apresentar qualquer irregularidade, a 

detentora dos preços registrados deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, e às suas 

expensas, reparar deixando-o em perfeitas condições de utilização, independentemente da 

aplicação das penalidades cabíveis. 

6.2.5 - Se a detentora dos preços registrados não executar o reparo nem restituir o valor 

pago, o Município de Nova Lima poderá compensar seu crédito com eventuais débitos para 

com a detentora dos preços registrados, sem prejuízo de eventuais sanções administrativas. 

6.3 - A execução do serviço deverá ser mediante ordem da unidade requisitante, a qual 

poderá ser feita por ofício ou e-mail, devendo dela constar: a data, o valor unitário do 
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produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do 

responsável. 

6.4 - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será de 05 (cinco) dias úteis da data 

da convocação por parte do Município de Nova Lima. 

6.5 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada 

pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a 

data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao 

recebimento. 

6.6 - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para 

a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 

Vll - DAS PENALIDADES 

7.1 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste descrito no edital nº 237/2020 ou nesta 

Ata ou, ainda, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 o Município de Nova Lima 

poderá aplicar, às detentoras da presente Ata, sujeitando-se às seguintes penalidades: 

7.1.1 - Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 

7.1.2 - Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

7.1.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso na prestação 
do serviço, sobre o valor do saldo do contrato, por ocorrência. 

7.1.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, no caso de atraso na 
prestação do serviço superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, 
quando for o caso. 

7.1.2.3 - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos seguintes casos: 

a) Inobservância do nível de qualidade dos serviços; 
b) Transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do 
Município de Nova Lima; 
d) Descumprimento de cláusula contratual. 

7.1.3 - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública. 
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7.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação  perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir o Município de Nova Lima pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
 
7.2 - Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para 

manifestação. 

7.3 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo 

de força maior ou caso fortuito. 

7.4 - Consideram-se motivos  de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 

do Código Civil Brasileiro. 

7.5 - As importâncias relativas a multas poderão, a critério do Município de Nova Lima, 

serem descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da ata, podendo, 

entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei. 

VIIl - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 

8.1 - Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula ll, da presente 

Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completada sua validade, 

contado a partir da data limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do 

edital do Pregão nº 237/2020, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, 

ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro 

de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 

reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

IX - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante 

consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas 

pertinentes. 

9.2 - Para a execução do serviço será emitido recibo, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da 

Lei Federal 8.666/93. 

9.3 - O objeto desta Ata de Registro de preços deverá ser executado de forma parcelada. A 
execução do serviço deverá ser nas condições e prazos descritos na Ata de Registro de 
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Preços e no Termo se Referência após recebimento do Empenho. A solicitação será feita 
pelo servidor responsável da Secretaria Municipal de Administração. 

X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

10.1.1 - Pelo Município de Nova Lima, quando: 

a) - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

b) - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido, e o 

Município de Nova Lima não aceitar sua justificativa; 

c) - a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 

preços, a critério do Município de Nova Lima; 

d) - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 

registro de preços, se assim for decidido pelo Município de Nova Lima; 

e) - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f) - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração. 

10.1.2- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao processo da presente Ata de Registro de Preços. 

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação 

será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município de 

nova Lima, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

10.1.3 - Pelas detentoras, quando: 

a) Mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as 
exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município de nova Lima, quando 
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da 
Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94; 

b) A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser 

formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultado ao Município de nova Lima a 

aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido. 
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Xl - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

11.1 - A execução do serviço do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão 

autorizadas, caso a caso, pelo Secretário requisitante. 

Xll- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 - Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 237/2020 e as propostas das empresas 
classificadas no certame supra-numerado e o mapa de lances com os preços finais do 
certame. 

12.2 - Fica eleito o foro desta Comarca do Município de Nova Lima para dirimir quaisquer 

questões decorrentes da utilização da presente Ata. 

12.3 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 

10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais 

de Direito. 

 

Nova Lima,_____ de _________________ de ______. 

 

____________________________ 

Jean Carlo Seabra Pedrosa 

Secretário Municipal de Administração 

____________________________________ 

Fornecedor 

 

Testemunhas: 

________________________________        ______________________________ 

Nome:              Nome: 

CPF:              CPF: 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS nº ...../20..... PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 532/2020 – ATRAVÉS DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº -----/2020 PREGÃO PRESENCIAL/ 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 237 /2020.  

Contrato de prestação de serviços, através de Ata de Registro de Preços Nº ----/2020 Pregão 
Presencial/ Registro de Preços 237/2020 em conformidade com a Lei 8.666/93 e o Decreto 
Federal 7.892/2013, que entre si fazem de um lado xxxxxxxxxx, localizado na xxxxxx, n°xxxx 
no bairro xxxxxx, na cidade de xxxxxxxx, estado de xxxxxxxxx, cujo CNPJ é xxxxxxxxx, neste 
ato representado por xxxxxxxxxxx, doravante nominada Contratada, e de outro lado o 
MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, pessoa jurídica de direito público, localizada na praça 
Bernardino de Lima, n° 80, no bairro Centro, na cidade de Nova Lima, estado de Minas 
Gerais, representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de xxxxxxxxxxxxxx Sr.(a) xxxxxxxxxx, de 
agora em diante denominado(a) Contratante, mediante as condições que se seguem. 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada em solução de outsourcing de impressão, modalidade 
franquia mensal de páginas mais excedente para atender a Secretaria Municipal de 
Administração e demais Secretarias do Município de Nova Lima, conforme descrito no 
Termo de Referência.  

CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1. - Dos Preços 

2.1.1. O Contratante pagará o valor de R$ R$ XXXXXX,00 (XXXXXXXXXXXXXXX). 

2.2. - Das Condições de pagamento 

2.2.1. O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Nova Lima no prazo de 
30 (trinta) dias corridos da data de conclusão do serviço e recebimento da(s) Nota(s) 
Fiscal(is) correspondentes, acompanhada(s) de comprovação da manutenção das condições 
demonstradas para habilitação, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do 
objeto, na forma prevista no subitem 13.4 do item XIII do edital. 

2.2.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal onde conste os 
dados bancários, assim como apresentar as Certidões Negativas de Débito perante a 
Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, além daquelas relativas ao FGTS e Débitos 
Trabalhistas – CNDT. De acordo com o art. 55, XIII da Lei Federal 8.666/93 a CONTRATADA 
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deve manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

2.2.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência 
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

2.2.4. O Município de Nova Lima poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha 
direito, enquanto não forem sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da 
contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada. 

2.2.5. Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 
responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas 
com a qualidade. 

2.2.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I= (TX/100)  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  

2.2.7. - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 
e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida. 

2.2.8. - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência 
imediatamente anterior àquela a que se refere a remuneração auferida. 

2.3. - Critério de Reajuste 

2.3.1. - Por força das Leis Federais nº 9069/95 e 10.192/2001, os preços poderão ser 
reajustados após a vigência contratual, salvo disposição autorizativa do Governo Federal. 

2.3.2. - Decorrido o prazo acima estipulado, o índice a ser utilizado será o INPC (IBGE) ou 
outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental. 



 

            
 
 

 

62 

2.3.3. - A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação ocorrida entre o mês da 
assinatura do Contrato e do 12º mês da execução, passando a vigorar o novo preço a partir 
do 13º mês. 

CLÁUSULA 3ª - DA DOTAÇÃO 

3.1. A rubrica das dotações orçamentárias destinadas ao pagamento das despesas são Nº 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx - Secretaria Municipal de.   

CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA 

4.1. O presente contrato entrará em vigor na data de XX/XX/XXXX e encerrar-se-á no dia 
XX/XX/XXXX. 

4.2. A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 5ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

5.1. 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), de acordo com 
o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 6ª - DA NOVAÇÃO 

6.1. Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento 
do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos a extinção da respectiva 
obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 

CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

7.1. Fornecer a orientação para a melhor execução do contrato, em especial a forma da 
prestação de serviço. 

7.2. Supervisionar e fiscalizar a qualidade do serviço. 

7.3. Fazer os pagamentos devidos mediante as faturas, que deverão ser por ele 
conferidas. 

CLÁUSULA 8ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

8.1. Observar a forma e qualidade do serviço. 

8.2. Seguir a orientação dada pelo Município, quanto à forma de prestação dos serviços. 

8.3. Cobrir por sua conta os gastos decorrentes da prestação dos serviços, seguindo a 
orientação dada pelo Município e a pontualidade. 
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8.4. Apresentar junto às faturas, os comprovantes de quitação das obrigações 
decorrentes com a execução do contrato e manter durante sua execução as condições de 
habilitação e qualificações exigidas. 

8.5. Refazer às suas expensas, no todo ou em parte, o serviço que não satisfazer a 
qualidade e condições previamente contratadas. 

8.6. Ressarcir todos os prejuízos causados ao patrimônio público ou a terceiros no 
desempenho do serviço, objeto do presente contrato, não excluindo ou realizando essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município. 

8.7. Não utilizar mão de obra infantil, ou a utilizar conforme ditames da Lei Federal nº Lei 
9.854 de 27 de outubro de 1999. 

CLÁUSULA 9ª - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo responsável pela execução 
dos serviços objeto desta licitação, a Administração, através de sua própria equipe ou de 
prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, 
exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução. 

CLÁUSULA 10ª - DA RESCISÃO 

10.1.  O contrato poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei nº 
8.666/93: 

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações 
ou prazos, por parte da CONTRATADA;  

b)  A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;  

c)  O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;  

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das 
Licitações;  

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato.  
 

CLAÚSULA 11ª - DOS CASOS OMISSOS 

11.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, 
cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui 
menção expressa. 
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CLÁUSULA 12ª – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

12.1. O regime de execução do presente contrato é indireta, Empreitada por PREÇO GLOBAL. 

 

CLÁUSULA 13ª - DAS PENALIDADES 

13.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou 
atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e 
quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
ao contratado as seguintes sanções: 

13.1.1. Advertência; 

13.1.2. Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

13.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, prestação 
do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

13.1.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 
superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 

13.1.2.3. - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

13.2 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

13. 3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante 
promova sua reabilitação. 
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13. 4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 
Nova Lima/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou 
poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o 
caso. 

CLÁUSULA 14ª - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Nova Lima/MG, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da execução do presente Contrato. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma. 

 

Nova Lima, ...... de ..................... de 20...... 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Secretário(a) Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Contratante 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratada 

 
Visto: 

Procuradoria Geral do Município 

Testemunhas: 

 

_______________________                       _________________________ 

CPF:                                                                 CPF 
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ANEXO V  

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

5.1- Apresentamos nossa proposta para execução do serviço do objeto deste Pregão, 
acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 

5.2- A proposta comercial para LOTE ÚNICO, com a composição de valores, deverá conter as 
informações especificadas nas tabelas abaixo: 

I - FRANQUIA: 

Item Descrição Marca Qtde Franquia por 
equipamento 

Valor Unitário 
mensal 

Valor total 
mensal 

Valor 
total/ano 

01 Impressora pequeno porte - P&B  180 48.000    

02 Impressora multifuncional  160 76.800    

03 Impressora colorida  30 28.800    

04 Impressora multifuncional 
corporativa policromática 

 20 57.600    

05 Impressora multifuncional 
corporativa monocromática 

 30 144.000    

06 Impressora multifuncional 
corporativa monocromática – alto 
volume 

 10 720.000    

07 Impressora multifuncional 
policromática – grandes formatos 
(ploter) 

 3 P&B: 2.400 
Color: 960 

   

VALOR TOTAL ITEM I  

II - EXCEDENTE ESTIMADO E VALOR DAS IMPRESSÕES/CÓPIAS 

Item Descrição Qtde Excedente por 

equipamento 

Valor Unitário 

mensal 

Valor total 

mensal 

Valor 

total/ano 

01 Impressora pequeno porte - P&B 180 12.000    

02 Impressora multifuncional 160 19.200    

03 Impressora colorida 30 7.200    

04 Impressora multifuncional corporativa 
policromática 

20 14.400    

05 Impressora multifuncional corporativa 
monocromática 

30 36.000    

06 Impressora multifuncional corporativa 
monocromática – alto volume 

10 180.000    

07 Impressora multifuncional policromática – 
grandes formatos (ploter) 

3 P&B: 600 
Color: 240 

   

VALOR TOTAL ITEM II  
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III - VALOR TOTAL ESTIMADO (ITEM I + ITEM II) – LOTE ÚNICO 

COMPOSIÇÃO DO PREÇO TOTAL 

VALOR TOTAL ANUAL ITEM I  

VALOR TOTAL ANUAL ITEM II  

VALOR TOTAL ANUAL (ITEM I + ITEM II)  

O valor total anual (item I + Item II) é de R$ ..... (por extenso). 

  
Nota:  

a)  A licitante deverá obrigatoriamente informar em sua proposta de preço a descrição do 
serviço e indicar a marca e o modelo dos equipamentos que serão disponibilizados; 
 

b) No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser 
computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações 
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes 
à execução do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título. 
 

VALOR DA PROPOSTA: (expresso em algarismos e por extenso): R$____________ 
(_________________________________________) 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite prevista 
para entrega das propostas, conforme art. 64, § da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
PRAZO DE INÍCIO DO SERVIÇO: _____ (________ ) dias a contar do recebimento do Empenho 
expedido pela (o) __________________. 
 

DECLARO: 

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 
 

_____________________ , ______ de ___________ de _____. 

______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
Nome: _______________________________________ 



 

            
 
 

 

68 

 
ANEXO VI - DECLARAÇÕES 

 
MODELO 01 

 

Declaração em cumprimento da lei federal 9.854/99 

 
 
Declaro para os devidos fins de Direito que esta Empresa não utiliza mão de obra infantil, ou 
a utiliza conforme ditames da Lei Federal 9.854/99 de 27 de Outubro de 1999. Esta 
declaração é parte integrante na fase de habilitação, conforme exigências do presente 
instrumento convocatório (edital). 
 
 

Local e data 

 
 

Assinatura 

 
Carimbo de CNPJ da Empresa 

 
 

MODELO 02 

 
 
 

Declaração de Fato Superveniente 

 
 
Declaro para os devidos fins de Direito, que inexiste fato superveniente de impedimento 
legal para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
 
 

Local e data 

 
 

Assinatura 

 
Carimbo de CNPJ da Empresa 
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ANEXO VII  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS ARTS. 428 E 429 DA CLT,  DECRETO Nº 9.579/2018 E 
LEI 8.069/90 

 

 

 

A empresa ..............................................., inscrita no CNPJ nº .................................., declara, 

sob as penas da lei, que emprega e que estão matriculados nos Cursos dos Serviços 

Nacionais de Aprendizagem, as escolas técnicas e agrotécnicas de educação, e as entidades 

sem fins lucrativos que tenham por objetivos assistência ao adolescente e à educação 

profissional, registradas no conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, das 

entidades regulamentadas pelo Art. 50 do decreto 9.579/2018, a quantidade de ................. 

aprendizes equivalentes a ............ por cento dos trabalhadores existentes no seu 

estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional, nos termos do arts. 428 e 

429 da CLT, Decreto nº 9.579/2018 e Lei 8.069/90. 

 

Local e data 

 

___________________________________________ 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 


