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OBJETO:
Registro
de
Preços
para
contratação
de
empresa
especializada
para
prestação
de
serviços
de
locação
de
impressoras/copiadoras a fim de suprir as necessidades da
Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada/MG, como também nas
especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência e demais
regras estabelecidas neste Edital de Licitação.
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demais
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017

PREÂMBULO

OBJETO:

PREÇO TOTAL MÉDIO:
DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES:
DATA DA ABERTURA E JULGAMENTO:
HORÁRIO:
LOCAL:

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
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PROCESSO MUNICIPAL:
MODALIDADE DA LICITAÇÃO:
TIPO DA LICITAÇÃO:
EXECUCÃO:

Secretaria
Municipal
de
Administração
041/2017
Pregão Presencial.
Menor preço por lote.
Direta
Registro de Preços para contratação
de
empresa
especializada
para
prestação de serviços de locação de
impressoras/copiadoras a fim de
suprir
as
necessidades
da
Prefeitura Municipal de Cachoeira
Dourada/MG
R$ 57.600,00
Até 31/03/2017, às 14h00 horas.
31/03/2017.
14h00 horas.
Prefeitura Municipal de Cachoeira
Dourada – Minas Gerais Avenida das
Nações nº. 400 – Centro. Sala de
Licitações
Lei nº. 8.666/93, Lei 10.520/02,
Lei Complementar 123/06 e suas
alterações posteriores, e no que
couber Decreto Federal 7.892/13
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INTERESSADO:

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
Fone: (34) 3514-5200 - (34) 3514-5208
compras@cachoeiradourada.mg.gov.br
CNPJ: 18.457.267/0001-78

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA - MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
18.457.267/0001-78 com sede administrativa na Avenida das Nações nº.
400 – Centro, Cachoeira Dourada - Minas Gerais, CEP. 38.370-000,
torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar,
por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela
Portaria nº. 009/2017 de 23 de fevereiro de 2017, licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, a
presente licitação será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de
julho de 2002, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e
subsidiariamente, no que couber pelas disposições contidas na Lei
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e no Decreto Federal 7.892/13 e
pelas demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e as regras
deste edital, cuja sessão pública de abertura e julgamento se dará
em dia e horário designados no preâmbulo deste Edital.
Na hipótese de não haver expediente na data de entrega e abertura
dos envelopes, fica o referido PREGÃO, automaticamente, transferido
para o primeiro dia útil subsequente àquela, na mesma hora e local.
O Edital e seus anexos encontram-se na sede da Prefeitura de
Cachoeira Dourada Minas Gerais, junto ao Pregoeiro e Equipe de
Apoio, e será entregue a qualquer interessado, até 01 (um) dia útil
antecedente a data prevista para a abertura ou no site
http://cachoeiradourada.mg.gov.br/.
1. DO OBJETO
1.1.
A presente licitação, na modalidade PREGÃO, tipo “Menor
Preço”, objetivando o Registro de Preços para contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de locação de
impressoras/copiadoras a fim de suprir as necessidades da
Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada/MG, como também nas
especificações contidas no anexo I – Termos de referencia e
demais Regras estabelecidas neste Edital de Licitação.
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2.1.
Poderão participar deste Pregão, somente Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas, conforme previsto na
Lei Complementar 123/2006, e que seja do ramo pertinente ao seu
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
Fone: (34) 3514-5200 - (34) 3514-5208
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CNPJ: 18.457.267/0001-78

objeto, legalmente constituídas e que satisfaçam as condições
estabelecidas neste Edital, exceto nos itens com valores
superiores a R$ 80.000,00, o qual ficarão abertos aos demais
concorrentes.
2.1.1. Não se aplicará a exclusividade supracitada quando não
houver no mínimo 03 (três) fornecedores competitivos,
enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparadas, sediadas local ou regionalmente e capazes de
cumprir as exigências estabelecidas neste edital.
2.1.2. Também não se aplicara a referida exclusividade quando os
preços ofertados pelas ME, EPP e Equiparadas, não forem
vantajosos para o Município de Cachoeira Dourada/MG.

2.2.
Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da
elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que o
município de Cachoeira Dourada não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.
2.3.
A participação na licitação implica, automaticamente, na
aceitação integral dos termos deste Edital e seus anexos e leis
aplicáveis.
2.4.
Os documentos exigidos deverão ser apresentados em
original ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por
qualquer processo de cópia autenticada por servidor do
Município.
2.5.
Só terão direito de usar a palavra, rubricar as
documentações, propostas, apresentar reclamações ou recursos e
assinar as Atas os licitantes credenciados, ao Pregoeiro e os
membros da Equipe de Apoio.
2.6.

É vedada a participação de empresas:

(s) pela
processo
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2.6.2. Que tenha (m) sido declarada (s) inidônea
Administração
Pública
e,
caso
participe
do
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2.6.1. Em recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
Fone: (34) 3514-5200 - (34) 3514-5208
compras@cachoeiradourada.mg.gov.br
CNPJ: 18.457.267/0001-78

licitatório, estará (ao) sujeita (s) às penalidades previstas
no Art. 97, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93;
2.6.3. Que esteja reunida em consórcio ou coligação;
2.6.4. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a
mais de uma firma licitante.
2.7.
Não poderá participar direta ou indiretamente da
Licitação, servidor dirigente da Prefeitura Municipal de
Cachoeira Dourada, bem como as empresas cujos sócios,
administradores, empregados, controladores sejam servidores da
mesma.
2.8.
A observância das vedações dos itens anteriores é de
inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento,
se sujeita às penalidades cabíveis.
OBS: Os documentos já apresentados na fase de credenciamento são
dispensados na fase de habilitação.
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1.
No dia, horário e local designado para recebimento dos
envelopes, a licitante deverá apresentar um representante, sendo
recomendável
sua
presença
com
15
(quinze)
minutos
de
antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura
com os documentos de credenciamento, abaixo designados, fora dos
envelopes, para proceder à respectiva fase inicial do Pregão:
3.1.1. Das Empresas
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b) Estatuto Social, Ato Constitutivo ou Contrato Social
devidamente registrado e que lhe confira poderes expressos
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura.
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a) CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, com data de emissão
não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência
da data prevista para apresentação das propostas, segundo
disposição do art. 8º da Instrução Normativa do Departamento
Nacional de Registro do Comercio – DNRC nº 103 de 30.04.2009,
dispensado no caso de Microempreendedor Individual.
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c) Documento público de identificação
Identidade, Carteira Nacional de
público de Identidade Profissional
lei) do (s) sócio (s) administrador
d) Declaração de fatos
(Modelo Anexo IV).

não

contendo foto (Cédula de
Habilitação ou documento
todos válidos na forma da
(es).

impeditivos

e

demais

declarações

Obs.: Na ausência das documentações acima citados a Empresa será
excluída do Certame.
3.1.2 Dos Representantes
a) Documento público de identificação valida, contendo foto
(Cédula de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação ou
documento público de Identidade Profissional todos válidos na
forma da lei);
b) CPF - Cadastro de Pessoa Física;
c) Instrumento particular com FIRMA RECONHECIDA ou público de
PROCURAÇÃO,
estabelecendo
poderes
para
representar
a
licitante, expressamente quanto à prática de todos os atos
inerentes ao Certame, subscrita pelo titular.
d) No caso de o representante NÃO ser o Titular ou Procurador da
empresa o mesmo devera portar a CARTA DE CREDENCIAMENTO, com
poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer,
renunciar a recurso e praticar todos os demais atos
pertinentes a sessão em nome da representada, subscrita pelo
titular ou procurador da empresa, (MODELO ANEXO II).
3.2.
A ausência das Declarações ou recusa em assiná-la
constitui motivo para a exclusão da licitante do certame.
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3.4.
Somente as licitantes que atenderem aos requisitos dos
subitens
3.1.1
ou
3.1.2,
terão
poderes
para
formular
verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços,
manifestar
após
a
declaração
do
vencedor,
imediata
e
motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do
pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o valor final
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3.3.
A ausência da licitante em qualquer momento da sessão
importará a imediata exclusão da respectiva credenciada, salvo
autorização expressa do Pregoeiro.
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decorrente dos lances e praticar todos os demais atos inerentes
ao certame em nome da Proponente. A licitante que se retirar
antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado
ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do pregoeiro.
3.5.
Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não
mais será admitida a participação de outras Proponentes.
4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1.
As Proponentes deverão entregar o envelope proposta e o de
documentação, devidamente fechados de forma indevassável,
contendo as páginas numeradas, com os dizeres na parte externa e
frontal:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO –
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA
A/C SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017
ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA
A/C SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017
5. DO ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS”
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5.1.1. Ser redigida, preferencialmente, em 02(duas) vias, sendo
01 (uma) via impressa em papel timbrado ou editorada por
computador, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões
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5.1.
No Envelope 01 e “Proposta de Preços” constará à cartaproposta,
contendo
inclusive
as
especificações
dos
materiais/serviços de acordo com o Anexo I - Termo de Referência
parte integrante desse procedimento, a qual deverá ainda:
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técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada e rubricadas em todas as suas folhas pelo
representante legal da Proponente e 01 (uma) em meio magnético
(pen-drive ou CD), de igual teor e para o mesmo efeito, sendo
esta última facultada ao licitante, destinada a comissão, para
agilidade do procedimento.
5.1.2. Indicar a razão social da proponente, endereço completo
(rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP, UF) telefone, fax e
endereço eletrônico (e-mail), bem como, a qualificação do
representante da licitante, para fins de assinatura da ata de
registro de preços, quando for o caso.
5.1.3. As especificações dos materiais/serviços cotados,
conformidade com as especificações do presente edital.

em

5.1.4. A validade da proposta, a qual não poderá ser inferior a
60 (sessenta) dias, será contada da data de abertura do
envelope “proposta”, porém caso não conste expressamente a
validade da proposta, será considerado o prazo de 60
(sessenta) dias, conforme artigo 6º da Lei 10.520/02.
5.1.5. Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços
expressos em moeda corrente nacional, utilizando apenas duas
casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº. 9.069/95),
discriminando os produtos, sendo discriminados valores
unitário e total por item, em algarismo e valor total por
extenso.
a) No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas
que incidam ou venham a incidir sobre os mesmos, tais como,
despesas com impostos, taxas, encargos trabalhistas e
previdenciários, enfim, todos os custos diretos e indiretos
necessários ao cumprimento do objeto ora licitado.
b) As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus
anexos serão verificados quanto a erros, os quais serão
corrigidos pelo pregoeiro da seguinte forma:

5.1.6. A centésima parte do Real, denominada “centavos”, será
escrita sob a forma decimal, precedida da vírgula que segue a
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c) Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso:
prevalecerá o valor por extenso.
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UNID., nos termos da Lei 9.069, art. 1º, § 2º, de 29 de junho
de 1995.
5.2.
Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos
omitidos
na
proposta
ou
incorretamente
cotados,
serão
considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos
de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo os
produtos ser fornecidos sem ônus adicionais.
6. DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
6.1.
Serão exigidos das licitantes a seguinte
cópia autenticada ou em cópia juntamente com a
originais para autenticação por servidor da
assinada, e encaminhada através de Carta de
Documentação (Anexo III):

documentação, em
apresentação dos
administração e
Apresentação de

A - Relativa à Habilitação Jurídica;
B - Relativa à Qualificação Econômico-financeira;
C - Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista;
D - Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal (ANEXO III) E ANEXOS;
A. HABILITAÇÃO JURÍDICA
1. Documento público de identificação contendo foto (Cédula de
Identidade, Carteira Nacional de Habilitação ou documento
público de Identidade Profissional todos válidos na forma da
lei).
2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de
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4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de composição da diretoria em
exercício;
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3. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
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registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
OBS.: O documento de habilitação jurídica deverá expressar o objeto
social pertinente e compatível com o objeto da licitação, quando
especificado em seu corpo.
B. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
1. Certidão Negativa de pedido de Falência ou Recuperação
Judicial, expedido pelo Cartório Distribuidor da sede da
pessoa jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias
corridos ou dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão.
C. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda – CNPJ;
2. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal
da sede da licitante, apresentada mediante documento
próprio;
3. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS);
4. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a Tributos
Federais e a Divida da União.
5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa (CNDT);

6.2.
O Certificado de Registro Cadastral emitido pela
Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada, ou por órgão público
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D. Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal (ANEXO III) e
Demais Anexos.
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6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
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da administração federal ou estadual, desde que esteja dentro do
prazo de validade e tenham sido emitidas depois de atendidas as
exigências relativas ao cadastramento, contidas na lei,
substitui a apresentação dos documentos, observando o disposto
nas art. 32, §2º - e arts. 34/36 da lei 8666/93;
6.3.
A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte, somente será exigida no caso de virem
a ser a(s) adjudicatária(s) deste certame, nos termos do art. 42
da Lei Complementar nº. 123/2006.
6.4.
As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, no
entanto, apresentar os documentos elencados nos subitens C.2,
C.3 e C.4 deste Edital, mesmo que apresentem alguma restrição,
nos termos do Art., 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
6.5.
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal exigida neste Edital, será (ão) assegurado(s) à(s)
microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte adjudicatária(s)
deste certame o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir
do momento em que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s),
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas, com efeito, de certidão negativa.
6.6.
A não regularização da documentação implicará decadência
do direito à(s) contratação (ões)/Ordem de fornecimento, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
celebrar(em) a(s) contratação(ões)/fornecimento, ou revogar a
licitação.
6.7.
Não serão aceitos pela Comissão de Pregão quaisquer
documentos ou os envelopes “de Proposta” e “Documentação”, antes
ou após os horários estabelecidos neste Edital.
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6.9.
Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com
as exigências editalícias ou contrariar qualquer dispositivo
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6.8.
Os documentos extraídos por via INTERNET terão seus dados
conferidos e verificados pela Equipe de Apoio perante o site
correspondente, que deverá atestar a validade dos mesmos.
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deste Edital e seus anexos, o pregoeiro considerará a proponente
inabilitada.
6.10.
Documentos
apresentados
com
a
validade
expirada
acarretarão a inabilitação do proponente. As certidões que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de
emissão não superior a 60 (sessenta) dias.
7. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
7.1.
Até 02 (dois) dois dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
pregão, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição em até 24
(vinte quatro) horas.
7.2.
Acolhida à petição contra o Edital, será designada nova
data para a realização do certame, conforme o caso, nos termos
do art.21, § 4º da Lei de Licitações 8.666/93.
8. DA SESSÃO DO PREGÃO
8.1.
O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se a fase
de credenciamento, conforme item 3 deste edital.
8.2.
Estando de posse da relação dos licitantes credenciadas, o
pregoeiro fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, os
proponentes credenciados poderão ofertar lances durante a sessão
do pregão, dando-se início ao recebimento dos envelopes
“Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”.
8.3.
Abertos os envelopes contendo as propostas de preços,
serão feitas as suas conferências, análise de suas conformidades
com as exigências do Edital e posterior rubrica pelo pregoeiro,
Equipe de Apoio e os licitantes presentes.
8.4.
Cumprido o disposto no item 5.1, serão desclassificadas as
propostas que:

Página

b) Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
excessivos
ou
manifestamente
inexequíveis,
assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua
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a) Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e
seus anexos;
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viabilidade através de documentação comprovando
custos são coerentes com os de mercado;

que

os

c) Apresentarem proposta alternativa, ou oferta de vantagem
baseada na proposta das demais licitantes.
8.5.
Para fins de classificação das propostas, será considerado
o preço por ITEM.
8.6.
O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de MENOR
PREÇO POR ITEM, e aquelas que tenham valores sucessivos e
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor
preço por ITEM, para participarem dos lances verbais.
8.7.
Caso não haja pelo menos três propostas nas condições
definidas no item 8.6, serão classificadas as propostas
subsequentes que apresentarem os menores preços, até o máximo de
três, já incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os
valores oferecidos.
8.8.
Na ocorrência de empate dentre as classificadas para
participarem dos lances verbais conforme item 8.7, a ordem para
esses lances será definida através de sorteio. As licitantes
proclamadas classificadas serão dadas oportunidade para nova
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores
distintos e decrescentes, em relação à de menor preço,
iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.
8.9.
A cada nova rodada será efetivada a classificação
momentânea das propostas, o que definirá a sequência dos lances
seguintes.
8.10.
O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da
proposta de menor preço.
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8.12.
O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da
participação dos lances verbais, na forma do item 8.11, caso o
Proponente vencedor seja inabilitado observada a ordem de
classificação.
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8.11.
A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado
pelo pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de
lances verbais e na manutenção do último preço por ele
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
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8.13.
Poderá ser assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº.
123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas
situações em que os lances verbais ofertados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta de menor preço por item. Portanto,
não havendo fases de lances, não haverá “Direito de
Preferência”.
8.13.1. Para efeito do disposto no subitem 8.13 acima, ocorrendo o
empate, serão adotados os seguintes procedimentos:
8.13.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior
àquela considerada de menor preço por item para determinação
da ordem de oferta dos lances;
8.13.3. Não ocorrendo apresentação da proposta da microempresa ou
empresa de pequeno porte, na forma do subitem 8.13.2 acima,
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipótese do subitem 8.13. deste Edital, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
8.13.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no
intervalo estabelecido no subitem 8.13.2 acima, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro
poderá apresentar menor preço por item;
8.13.5. Na hipótese da não ordenação das propostas nos termos
previstos nos subitens 8.13.1 a 8.13.4 acima, será considerado
o valor apresentado pela proposta originalmente de menor
preço;
8.13.6. O disposto nos subitens 8.13.1 a 8.13.5 acima somente se
aplicará quando o menor preço inicial não tiver sido
apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte.
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8.15.
Caso não se realize lances verbais serão verificados a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para a contratação, hipótese em que o pregoeiro poderá
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8.14.
Não poderá haver desistência dos lances ofertados,
sujeitando-se o proponente desistente às penalidades cabíveis.
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negociar diretamente com a proponente para que seja obtido
melhor preço.
8.16.
Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor
preço por ITEM.
8.17.
O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e
valor apresentado pela primeira classificada, conforme definido
neste Edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito.
8.18.
Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento
das condições habilitatorias pela licitante que a tiver
formulado.
8.19.
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias,
será declarada a proponente vencedora sendo-lhe adjudicado o
objeto deste Edital pelo pregoeiro e equipe de apoio.
8.20.
Se a proponente não atender às exigências habilitatórias,
o pregoeiro negociará diretamente com a licitante melhor
classificado e, se a oferta for aceitável, examinará o seu
envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarado vencedor e
a ele será adjudicado o objeto deste Pregão.
8.21.
Na ocorrência do disposto no item 8.20, o Pregoeiro poderá
negociar diretamente com a proponente para obtenção de melhor
preço.
8.22.
Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão
registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá
ser assinada pelo pregoeiro, licitantes credenciadas presentes e
membros da Equipe de Apoio. Os envelopes das demais proponentes,
caso não haja recurso, serão devolvidos no final da sessão.
9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
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9.2.
O
resultado
do
julgamento
das
propostas
será
disponibilizado aos interessados na Prefeitura Municipal de
Cachoeira Dourada, no Setor de Licitações, na Avenida das Nações
nº 400 – Centro, Cachoeira Dourada Minas Gerais, para intimação
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9.1.
No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora
aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos
deste Edital e seus anexos, e ofertar o menor preço por ITEM.
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e conhecimento dos interessados, sendo o extrato de julgamento
publicado no site do Município.
10.

DOS RECURSOS

10.1.
Declarada o vencedor, qualquer licitante, desde que
motivadamente e ao final da sessão, poderá manifestar
imediatamente a intenção de recorrer, que será registrada
resumidamente em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03
(três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando
as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar às
contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do término
do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos. A falta de manifestação importará a decadência do direito
de recurso.
10.2.
O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito
suspensivo, nos termos da lei, iniciando-se com a manifestação
motivada do recorrente de sua intenção, que deverá ser formulado
por escrito e protocolada junto ao setor de protocolo da
Prefeitura, dirigido ao Pregoeiro, que o analisará e dará
decisão, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a
apresentação das contrarrazões pelas demais licitantes.
10.3.
O acolhimento do recurso pelo pregoeiro ou pela autoridade
superior importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
10.4.
Acatado (s) o (s) recurso (s) pelo pregoeiro procederá à
adjudicação do objeto à proponente vencedora.
10.5.
Decidido (s) o (s) recurso (s) e constatada a regularidade
dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o
objeto à licitante vencedora.
10.6.
A decisão em grau de recurso será definitiva e dela darse-á conhecimento aos interessados, através de comunicação por
escrito ou via e-mail.

11.1.
As despesas com a presente licitação correrão a conta dos
recursos financeiros do tesouro Municipal, alocado no orçamento
vigente, nas seguintes dotações:
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DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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11.
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Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a
dotação orçamentária, que somente será exigida para a
formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme
art. 7º, §2º do Decreto Presidencial 7.892/2013
12.

DAS OBRIGAÇÕES

12.1.

A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a:

a) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura
da ata de registro de preços, no prazo de até 05 (cinco)
dias, contados do recebimento da convocação formal, conforme
o caso;
b) Se o licitante vencedor, injustificadamente não apresentar
situação regular no ato da feitura da nota de empenho, os
demais licitantes serão chamados, na ordem de classificação,
para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas,
observado que o pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto
ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades
constantes neste edital;
12.2.
O licitante vencedor fornecerá os objetos descritos no
formulário de proposta, que poderá a qualquer tempo, sem aviso
prévio, ser vistoriado por esta ADMINISTRAÇÃO, ficando o
contrato automaticamente rescindido se verificado qualquer
irregularidade no fornecimento dos materiais.
12.3.
O licitante vencedor deverá observar com rigor a
pontualidade e assiduidade na entrega do objeto deste edital,
ficando sujeito à multa em caso de descumprimento.
12.4.
O descumprimento de qualquer das obrigações o licitante
vencedor implicará na imediata rescisão da ata de registro de
preços, mediante simples notificação o mesmo, bem como aplicação
da multa correspondente.

13.1.
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar a ata de registro de preços, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
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DAS PENALIDADES
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13.
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impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das
demais cominações legais.
13.2.
O atraso injustificado na execução da ata de registro de
preços, sujeitará o contratado a multa de mora, no valor de 2%
(dois por cento) ao dia sobre o valor da ata de registro de
preços, sem prejuízo das demais sanções. A multa será descontada
dos pagamentos, ou ainda, se for o caso pela inexecução total ou
parcial da ata de registro de preços, cobrado judicialmente.
13.3.
Pela inexecução total ou parcial da ata de registro de
preços a administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar
à proponente vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência
materiais;

pelo

atraso

injustificado

na

entrega

dos

b) Multa na forma prevista no item 13.2;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimentos de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública pelo tempo que perdurar os motivos da
punição, ou até que seja promovida a reabilitação da
contratada concedida quando o contratado ressarcir a
administração pelos prejuízos resultantes e quando decorrido
o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva
da Administração, após facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura
de vista;
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g) As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” deste artigo
poderão ser aplicadas as empresas ou profissionais que, em
razão dos contratos regido por esta Lei:
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f) As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” deste item
poderão ser aplicadas juntamente com da alínea “b”,
facultada a defesa previa do interessado, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
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1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem
por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os
objetivos da licitação;
3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com
a
Administração
em
virtude
de
atos
ilícitos
praticados.
14.

DA HOMOLOGAÇÃO

14.1.
Após a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro,
e a vista do relatório de julgamento, o Prefeito Municipal de
Cachoeira Dourada efetivará juízo de conveniência acerca do
procedimento licitatório, podendo homologar o certame, ou se for
o caso, mediante decisão fundamentada poderá revogar ou anular a
licitação;
14.2.
A decisão da autoridade competente será afixada nos mesmos
meios de publicação do Edital.
14.3.
A recusa injustificada do adjudicatário em fornecer os
produtos no prazo estipulado pela administração caracteriza
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às
penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes
remanescentes que se negarem a aceitar a contratação.
15.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1.
É facultada ao pregoeiro ou a Autoridade Superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à
inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar no ato da sessão pública.
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15.3.
Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação.

20

15.2.
Fica
assegurado
ao
Prefeito
Municipal
mediante
justificativa motivada o direito de, a qualquer tempo e no
interesse da Administração, anular a presente licitação ou
revogar no todo ou em parte.
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15.4.
Após a finalização da fase de lances, não caberá
desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
15.5.
É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo
ou em parte do objeto ora licitado, sem expressa anuência do
município contratante.
15.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus
anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada.
15.7.
O desatendimento de exigências formais não essenciais, não
importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a
aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta:
15.7.1.
Exigências formais não essenciais são aquelas cujo
descumprimento não acarrete irregularidade no procedimento, em
termos de processualização, bem como, não importem em vantagem a
um ou mais licitantes em detrimento dos demais.

15.10.
É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do
processo na Setor de Licitações desta Prefeitura no endereço
anteriormente mencionado até a data da realização da sessão pública
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15.9.
A Administração poderá, até a assinatura da ordem de
fornecimento, inabilitar licitante, por despacho fundamentado, sem
direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras
sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou
circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que
desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e
econômico-financeira e a regularidade fiscal da Licitante. Neste
caso, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente
com a Proponente melhor classificada e posterior abertura do seu
envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a
ela será adjudicado os objetos deste Pregão, podendo apresentar
o(s) documento(s) que vencer (em) seu prazo de validade após o
julgamento da licitação.
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15.8.
As normas que disciplinam este pregão serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato
ou instrumento equivalente.
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de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de
Habilitação”.
15.11.
Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais
dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá
ser encaminhado, por escrito, ao pregoeiro, no endereço citado no
preâmbulo desse Edital ou pelo Telefone: 35-3514-5200, das 08h00min
às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, de segunda a sexta-feira,
em dias de expediente desta Prefeitura, até 02 (dois) dias úteis
imediatamente anteriores à data da abertura da sessão do Pregão.

15.12. A existência de preços registrados não obriga a
administração a contratar, facultando-se a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15.13.
Para dirimir as questões relativas ao presente Edital,
elege-se como foro competente o de Capinópolis - Estado de Minas
Gerais, com exclusão de qualquer outro.

Cachoeira Dourada - MG, 17 de março de 2017.
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____________________________________
SUSY MARINS DE OLIVEIRA
PREGOEIRA
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ANEXO I
PROCESSO MUNICIPAL Nº: 041/2017
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Registro de Preços para contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de locação de impressoras/copiadoras a
fim de suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Cachoeira
Dourada/MG.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 A contratação de empresa especializada em prestação de serviço
de locação de impressoras/copiadoras faz-se necessária devido ao
grande número de impressões e cópias de documentos internos, bem
como serviços administrativos da secretaria.
3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
Lote

Ítem

01
02

FRANQUIA
MÊS

LOCAÇÃO DE
IMPRESSORA
TIPO 1
LOCAÇÃO DE
IMPRESSORA
TIPO 2

5.000
30.000

CICLO
TOTAL
MÊS

VALOR
COPIA
ESTIMADO

QTD

Valor
Unitario

Valor
Total

20.000

0,08

05

400,00

2.000,00

20.000

0,08

01 2.400,00

2.400,00

3.2.
O serviço inclui o fornecimento de maquina de impressão,
impressoras multifuncionais, fotocopiadoras digitais e seus
acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis (toner, cilindro),
assistência técnica/manutenção (com fornecimento de peças e
componentes) exceto papel, software de gerenciamento de
impressões/cópias efetivamente realizadas, bem como quaisquer
outros elementos necessários à prestação dos serviços para a
Prefeitura.
3.3.
Valor e Franquia global
acumulativa de um mês para o
outro.
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TOTAL ESTIMADO MÊS 4.400,00
TOTAL ESTIMADO ANO 52.800,00
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01

DESCRIÇÃO
DO PRODUTO

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
Fone: (34) 3514-5200 - (34) 3514-5208
compras@cachoeiradourada.mg.gov.br
CNPJ: 18.457.267/0001-78

3.4.

Prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a entrega de
suprimentos, a partir da solicitação da Prefeitura Municipal de
Cachoeira Dourada/MG
3.5.
Os equipamentos a serem locados deverão seguir conforme
descritos abaixo:
ITEM 1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velocidade em papel padrão mínima de 40ppm;
Memória RAM com capacidade mínima de 512MB;
Alimentador de documentos para até 50 páginas.
Alimentador Automático de originais para 50 folhas;
Cópias continuas de 1 até 999, classificadas pela ordem
Com Resolução de Impressão de 1200 x 1200 dpi
Redução e ampliação de cópias, de 25% a 400%
Alimentação de papel com no mínimo uma bandeja com
capacidade mínima de 250 folhas padrão A4;
Capacidade de Papel Padrão 300 folhas (bandeja 1 para 250
folhas e bandeja multiuso para 50 folhas)
Bandeja multiuso até 50 folhas
Frente e verso (duplex) automático padrão, em todas as
operações, Cópia, Impressão e scanner
Linguagem de impressão PCL
Painel com instruções em português;
Tempo para impressão de Primeira Página: Menor que 8.5 seg.
Velocidade do Modem: 33.6 Kbps Super G3
Métodos de Codificação: MH / MR / MMR / JBIG
Cópia em preto e branco
Resolução de cópia : Até 1200 x 600 dpi 20
Capacidade mínima do alimentador automático 50 páginas
Cópia no modo autônomo: Sem necessidade de PC
Tamanho do vidro de exposição: Tamanho Ofício
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Quantidade: 5 (cinco) unidades
Franquia 5.000 folhas mês (cada equipamento)
Impressora laser multifuncional, com as funções impressora,
copiadora, scanner colorido e P/B, com Frente e Verso automático
(Duplex), fax, sem o uso das mãos, na Impressão, cópia, e na
Digitalização. Digitalização de documentos, sem custo. Ciclo de
trabalho mensal mínimo: 20.000 páginas impressas

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
Fone: (34) 3514-5200 - (34) 3514-5208
compras@cachoeiradourada.mg.gov.br
CNPJ: 18.457.267/0001-78

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Capacidade de escaneamento: Escaneamento colorido ou em
preto e branco
Resolução do escaneamento ótico: 600
Compatibilidade do driver de scanner: Windows®
Gerenciamento de uso, controle de acesso e fila de
impressão, com conexão direta à rede;
Possuir todos os acessórios (software, hardware e cabo de
força), para conexão dos equipamentos em rede local de
microcomputadores da prefeitura atendendo os seguintes
requisitos mínimos:
Conectividade padrão rede 10\100base TX e USB 2.0
Compatibilidade
com
Windows
95/98/ME/NT4.0
/2000/XP/2003/2007/XP/VISTA/ e superiores e LINUX;
Transformador de voltagem compatível com o local onde será
instalada.
Manual de operação completo e em português;
Acompanhada de gabinete ou mesa suporte;
Acompanhada de desumidificador de folhas.

ITEM 2 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL
Quantidade: 1 (uma) unidade
Franquia 30.000 folhas mês

Velocidade em papel padrão mínima de 50ppm;
Memória RAM com capacidade mínima de 512MB;
Alimentador de documentos para até 50 páginas.
Alimentador Automático de originais para 50 folhas;
Cópias continuas de 1 até 999, classificadas pela ordem
Com Resolução de Impressão de 1200 x 1200 dpi
Redução e ampliação de cópias, de 25% a 400%
Alimentação de papel com no mínimo uma bandeja com
capacidade mínima de 250 folhas padrão A4;
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Impressora laser multifuncional, com as funções impressora,
copiadora, scanner colorido e P/B, com Frente e Verso automático
(Duplex), fax, sem o uso das mãos, na Impressão, cópia, e na
Digitalização. Digitalização de documentos, sem custo. Ciclo de
trabalho mensal mínimo: 20.000 páginas impressas

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
Fone: (34) 3514-5200 - (34) 3514-5208
compras@cachoeiradourada.mg.gov.br
CNPJ: 18.457.267/0001-78

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

4. LOCAL DE EXECUÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS
4.1 –
Secretária
Item 1
Secretaria de Educação
01

Item2
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•
•

Capacidade de Papel Padrão 300 folhas (bandeja 1 para 250
folhas e bandeja multiuso para 50 folhas)
Bandeja multiuso até 50 folhas
Frente e verso (duplex) automático padrão, em todas as
operações, Cópia, Impressão e scanner
Linguagem de impressão PCL
Painel com instruções em português;
Tempo para impressão de Primeira Página: Menor que 8.5 seg.
Velocidade do Modem: 33.6 Kbps Super G3
Métodos de Codificação: MH / MR / MMR / JBIG
Cópia em preto e branco
Resolução de cópia : Até 1200 x 600 dpi 20
Capacidade mínima do alimentador automático 50 páginas
Cópia no modo autônomo: Sem necessidade de PC
Tamanho do vidro de exposição: Tamanho Ofício
Capacidade de escaneamento: Escaneamento colorido ou em
preto e branco
Resolução do escaneamento ótico: 600
Compatibilidade do driver de scanner: Windows®
Gerenciamento de uso, controle de acesso e fila de
impressão, com conexão direta à rede;
Possuir todos os acessórios (software, hardware e cabo de
força), para conexão dos equipamentos em rede local de
microcomputadores da prefeitura atendendo os seguintes
requisitos mínimos:
Conectividade padrão rede 10\100base TX e USB 2.0
Compatibilidade com Windows 95/98/ME/NT4.0
/2000/XP/2003/2007/XP/VISTA/ e superiores e LINUX;
Transformador de voltagem compatível com o local onde será
instalada.
Manual de operação completo e em português;
Acompanhada de gabinete ou mesa suporte;
Acompanhada de desumidificador de folhas.
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Secretaria de Recursos Humanos
Setor de Licitações
Escola Marechal
Secretaria de Saúde
Secretaria de Governo / Jurídico

01
01
01
01
01

4.2 – Atendimento técnico, instalação e instruções de uso deverão
ser executados pela empresa vencedora do certame, no local em que os
equipamentos estiverem instalados, com técnicos certificados pelo
fabricante
4.3 – A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte os
equipamentos ofertados em desacordo com as especificações e
condições deste Termo de Referência do Edital e do Contrato fixando
prazo para a regularização.
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6. FORMA DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento dos serviços será efetuado em até 10 (dez) dias da
emissão da respectiva nota fiscal devidamente vistada e aferida pelo
órgão competente.
6.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão
devolvidas à empresa vencedora para as devidas correções. Nesse
caso, o prazo de que trata este item começará a fluir a partir da
data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições.
6.3. Caso o item entregue/serviço prestado não corresponda ao que
foi licitado, a empresa vencedora fica obrigada a se encaixar nos
moldes solicitados por servidor responsável pela fiscalização e
especialmente designado para tal, caso em que, o pagamento ficará
suspenso até que seja atendido ao solicitado.
6.4. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, salvo em
casos previstos na Lei 8.666/93.
6.5. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor antes de
paga ou relevada eventual multa que lhe tenha sido aplicada.
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5 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
5.1. Havendo rejeição, no todo ou em parte dos serviços prestados, a
empresa vencedora deverá substituí-lo, refazendo-o, no prazo
estabelecido formalmente pela Administração, observando as condições
estabelecidas, sob pena de lhe serem aplicadas às sanções
administrativas estabelecidas pelas leis federais nº 10.520/02, n.
12.846/13 e n. 8.666/93 e respectivas alterações.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
Fone: (34) 3514-5200 - (34) 3514-5208
compras@cachoeiradourada.mg.gov.br
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7. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
7.1 - As despesas decorrentes do presente processo tem adequação
orçamentária e financeira anual e compatibilidade com o Plano
Plurianual – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e Lei
Orçamentária Anual – LOA 2017, sendo que as despesas contratadas
serão pagas através de recursos consignados na(s) seguinte(s)
dotação(ões) orçamentária(s):
Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a
dotação orçamentária, que somente será exigida para a
formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme
art. 7º, §2º do Decreto Presidencial 7.892/2013
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9. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
9.1 A CONTRATADA deverá fornecer os produtos desta ata de registro
de preços dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade,
respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes.
9.2.
Fica entendido que as especificações e toda a documentação
apresentada no Edital de Licitações e seus anexos são complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione e um
documento e se omita em outro, será considerado especificado e
válido.
9.3. A execução da ata de registro de preços deverá ser acompanhada
e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. O
representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados. As decisões e providências que ultrapassarem as
competências do representante deverão ser solicitadas os seus
superiores em tempo hábil para adoção de medidas convenientes. O
contratado‚
responsável
pelos
danos
causados
diretamente
à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução da ata de registro de preços, não incluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo Órgão
interessado, fica ainda o contratado responsável pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução da ata de registro de preços.

28

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. DO PRAZO: O prazo de vigência da ata de registro de preços será
de 12 meses a partir da assinatura da Ata de registro de preços.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
Fone: (34) 3514-5200 - (34) 3514-5208
compras@cachoeiradourada.mg.gov.br
CNPJ: 18.457.267/0001-78

9.4.
Havendo necessidade de correção por parte da CONTRATADA, os
prazos de pagamento serão suspensos e será considerada a prestação
de serviços não realizados. Fica a CONTRATADA sujeita à aplicação de
multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a
outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.
9.5.
Esta ata de registro de preços, bem como os direitos e
obrigações dela decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou
transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação
da CONTRATADA com terceiros.
9.6. A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado à
CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou
omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou
atenuada em função da fiscalização ou acompanhamento exercido pela
Administração Municipal, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a
ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais
penalidades previstas na presente ata de registro de preços.
9.7 - A inadimplência da Contratada, com referencia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração
Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o
objeto da ata de registro de preços.
10. FISCALIZAÇÃO:
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10.1. A fiscalização da execução da ata de registro de preços ficará
a cargo da Secretaria Municipal de Governo, sob a supervisão de
preposto especialmente designado para tal.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
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CNPJ: 18.457.267/0001-78

ANEXO II
(Fora dos envelopes)
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
À
Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada
Avenida das Nações nº 400 - Centro
Cachoeira Dourada - Minas Gerais

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017
Assunto: Credenciamento

Na qualidade de responsável legal ou procurador da empresa
_______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº.
___________________, eu Sr. _________________________ credencio o
Sr. _____________________, portador da carteira de identidade nº.
_______________ e do CPF (MF) nº. ____________________, para nos
representar na licitação em referência, com poderes para formular
ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar
todos os demais atos pertinentes a sessão em nome da representada.
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______________________________________
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal ou do
Procurador (nesse caso juntar a procuração).
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_________________,_______de________________de 2017.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
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ANEXO III
(Envelope da habilitação)
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ATENDIMENTO
AO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO XXXIII DA C.F.
À
Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada
Avenida das Nações nº 400 - Centro
Cachoeira Dourada - Minas Gerais

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017
A/C: Comissão Permanente de Licitação

EMPRESA:
________________________________SOB
___________________

O

CNPJ

Nº:

Em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição
Federal, declaramos que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos;

E após o exame dos termos e condições do Instrumento Convocatório
da Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, bem como de
seus anexos, partes integrantes e complementares do mesmo, propomos
o fornecimento dos materiais, objeto da referida licitação, sob
nossa exclusiva responsabilidade.
Para tal fim, apresentamos
exigidos no referido Edital.

os

documentos

de

Habilitação

como

______________________________________
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal
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_________________,_______de________________de 2017.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
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ANEXO IV
(fora do envelope)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTOS E DEMAIS
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017.
Declaramos, sob as penas da lei, que está proponente não incorre em
quaisquer das seguintes situações:
a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público;
b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, nos
últimos dois anos;
c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 9º da Lei Federal n.
8.666/93 e suas alterações.
d)
Para atender à orientação do TCU - Acórdão 2136/2006/TCU/1ª
Câmara, de 01/08/2006, ata nº 27/2006, que nossa Empresa não possui
sócios em comum, endereços idênticos e/ou indícios de parentesco,
com as demais licitantes presentes, ou das que se fazem representar
no momento do credenciamento.
e)
Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos
relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as
condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e
declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer
das exigências constante do Edital e seus anexos, ensejará aplicação
de penalidade a Declarante.
f)
Declaramos ao pregoeiro e a equipe de apoio que esta empresa
não tem nenhum acordo, ajuste ou favorecimento por parte do Chefe do
Poder Executivo ou mesmo de algum Servidor Público Municipal.
Nos termos do art. 55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas
alterações comprometemo-nos a informar a ocorrência de fato
superveniente impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no
edital.
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_______________________________
Representante Legal (com carimbo da empresa)
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__________________, _______ de ___________________ de _________.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
Fone: (34) 3514-5200 - (34) 3514-5208
compras@cachoeiradourada.mg.gov.br
CNPJ: 18.457.267/0001-78

ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
........ timbre ou identificação do licitante ........
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO
PREGOEIRA: Senhora Susy Marins de Oliveira
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017
Data da Abertura: 31/03/2017
Horário: 14h00
Registro de Preços para contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de locação de impressoras/copiadoras a fim
de suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Cachoeira
Dourada/MG, como também nas especificações contidas no anexo I Termo de Referência, parte integrante deste Edital e abaixo:
2
Item

DAS ESPECIFICAÇÔES
Qt.

Un.

Especificação

$Unit.

$Total

Total
VALOR TOTAL:
VALOR TOTAL POR EXTENSO:
VALIDADE DA PROPOSTA:
CONTA-CORRENTE:
No preço ofertado deverão
incidam ou venham a incidir
impostos, taxas, encargos
todos os custos diretos e
objeto ora licitado.

estar incluídas todas as despesas que
sobre os mesmos, tais como, despesas com
trabalhistas e previdenciários, enfim,
indiretos necessários ao cumprimento do
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Assinatura e carimbo do Representante Legal.
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______________,______de ______________de 2017.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
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ANEXO VI

MINUTA

“ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE
LOCAÇÃO Nº_____________, QUE ENTRE
SI
CELEBRAM
O
MUNICÍPIO
DE
CACHOEIRA
DOURADA,
E
A
EMPRESA____________. ”

Por este instrumento de REGISTRO DE PREÇOS que entre si fazem, de um
lado, O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, Estado de Minas Gerais,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa
na Avenida Das Nações nº 400 – Centro, Cachoeira Dourada - Minas
Gerais,
CEP.
38.370-000,
inscrito
no
CNPJ/MF
sob
o
nº.
18.457.267/0001-78 neste ato representado pelo seu atual Prefeito
Municipal Ovídio Afro Dantas, brasileiro, divorciado, agente
público, portador da RG nº MG-20.299.989 PC/MG.
e CPF nº.
301.701.766-49, residente e domiciliado à Av. 3, n.º 63, Centro,
nesta cidade de Cachoeira Dourada- Minas Gerais, CEP. 38.370-000,
denominado
simplesmente
CONTRATANTE,
e
de
outro
lado,
_______________________, neste instrumento, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e avençado A presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para Locação de Impressoras adiante
discriminado.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1

DO OBJETO: - Constitui o objeto Registro de Preços para
contratação de empresa especializada para prestação de serviços

Página

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES
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1.1 - O presente registro de preços decorre do processo licitatório,
sob a modalidade de Pregão Presencial nº 015/2017, realizado em
____________, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei
nº. 10.520/02 e no que couber o Decreto Federal 7.892/13 conforme
consta do processo municipal nº. 041/2017.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
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de locação de impressoras/copiadoras a fim de suprir as
necessidades da Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada/MG,
nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de
Transportes, nas seguintes condições, especificações e forma a
seguir:
Lote

Ítem

01
02

FRANQUIA
MÊS

LOCAÇÃO DE
IMPRESSORA
TIPO 1
LOCAÇÃO DE
IMPRESSORA
TIPO 2

5.000
30.000

CICLO
TOTAL
MÊS

VALOR
COPIA
ESTIMADO

QTD

Valor
Unitario

Valor
Total

20.000

0,08

05

400,00

2.000,00

20.000

0,08

01 2.400,00

2.400,00

TOTAL ESTIMADO MÊS 4.400,00
TOTAL ESTIMADO ANO 52.800,00
2.2.
O serviço inclui o fornecimento de maquina de impressão,
impressoras multifuncionais, fotocopiadoras digitais e seus
acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis (toner, cilindro),
assistência técnica/manutenção (com fornecimento de peças e
componentes) exceto papel, software de gerenciamento de
impressões/cópias efetivamente realizadas, bem como quaisquer
outros elementos necessários à prestação dos serviços para a
Prefeitura.
2.3.
Valor e Franquia global
acumulativa de um mês para o
outro.
2.4.
Prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a entrega de
suprimentos, a partir da solicitação da Prefeitura Municipal de
Cachoeira Dourada/MG
2.5.
Os equipamentos a serem locados deverão seguir conforme
descritos abaixo:

Quantidade: 5 (cinco) unidades
Franquia 5.000 folhas mês (cada equipamento)
Impressora laser multifuncional, com as funções impressora,
copiadora, scanner colorido e P/B, com Frente e Verso automático
(Duplex), fax, sem o uso das mãos, na Impressão, cópia, e na
Digitalização. Digitalização de documentos, sem custo. Ciclo de
trabalho mensal mínimo: 20.000 páginas impressas
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ITEM 1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL
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01

DESCRIÇÃO
DO PRODUTO

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Velocidade em papel padrão mínima de 40ppm;
Memória RAM com capacidade mínima de 512MB;
Alimentador de documentos para até 50 páginas.
Alimentador Automático de originais para 50 folhas;
Cópias continuas de 1 até 999, classificadas pela ordem
Com Resolução de Impressão de 1200 x 1200 dpi
Redução e ampliação de cópias, de 25% a 400%
Alimentação de papel com no mínimo uma bandeja com
capacidade mínima de 250 folhas padrão A4;
Capacidade de Papel Padrão 300 folhas (bandeja 1 para 250
folhas e bandeja multiuso para 50 folhas)
Bandeja multiuso até 50 folhas
Frente e verso (duplex) automático padrão, em todas as
operações, Cópia, Impressão e scanner
Linguagem de impressão PCL
Painel com instruções em português;
Tempo para impressão de Primeira Página: Menor que 8.5 seg.
Velocidade do Modem: 33.6 Kbps Super G3
Métodos de Codificação: MH / MR / MMR / JBIG
Cópia em preto e branco
Resolução de cópia : Até 1200 x 600 dpi 20
Capacidade mínima do alimentador automático 50 páginas
Cópia no modo autônomo: Sem necessidade de PC
Tamanho do vidro de exposição: Tamanho Ofício
Capacidade de escaneamento: Escaneamento colorido ou em
preto e branco
Resolução do escaneamento ótico: 600
Compatibilidade do driver de scanner: Windows®
Gerenciamento de uso, controle de acesso e fila de
impressão, com conexão direta à rede;
Possuir todos os acessórios (software, hardware e cabo de
força), para conexão dos equipamentos em rede local de
microcomputadores da prefeitura atendendo os seguintes
requisitos mínimos:
Conectividade padrão rede 10\100base TX e USB 2.0
Compatibilidade
com
Windows
95/98/ME/NT4.0
/2000/XP/2003/2007/XP/VISTA/ e superiores e LINUX;
Transformador de voltagem compatível com o local onde será
instalada.
Manual de operação completo e em português;
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•
•

Acompanhada de gabinete ou mesa suporte;
Acompanhada de desumidificador de folhas.

ITEM 2 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL
Quantidade: 1 (uma) unidade
Franquia 30.000 folhas mês

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velocidade em papel padrão mínima de 50ppm;
Memória RAM com capacidade mínima de 512MB;
Alimentador de documentos para até 50 páginas.
Alimentador Automático de originais para 50 folhas;
Cópias continuas de 1 até 999, classificadas pela ordem
Com Resolução de Impressão de 1200 x 1200 dpi
Redução e ampliação de cópias, de 25% a 400%
Alimentação de papel com no mínimo uma bandeja com
capacidade mínima de 250 folhas padrão A4;
Capacidade de Papel Padrão 300 folhas (bandeja 1 para 250
folhas e bandeja multiuso para 50 folhas)
Bandeja multiuso até 50 folhas
Frente e verso (duplex) automático padrão, em todas as
operações, Cópia, Impressão e scanner
Linguagem de impressão PCL
Painel com instruções em português;
Tempo para impressão de Primeira Página: Menor que 8.5 seg.
Velocidade do Modem: 33.6 Kbps Super G3
Métodos de Codificação: MH / MR / MMR / JBIG
Cópia em preto e branco
Resolução de cópia : Até 1200 x 600 dpi 20
Capacidade mínima do alimentador automático 50 páginas
Cópia no modo autônomo: Sem necessidade de PC
Tamanho do vidro de exposição: Tamanho Ofício
Capacidade de escaneamento: Escaneamento colorido ou em
preto e branco
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Impressora laser multifuncional, com as funções impressora,
copiadora, scanner colorido e P/B, com Frente e Verso automático
(Duplex), fax, sem o uso das mãos, na Impressão, cópia, e na
Digitalização. Digitalização de documentos, sem custo. Ciclo de
trabalho mensal mínimo: 20.000 páginas impressas

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
Fone: (34) 3514-5200 - (34) 3514-5208
compras@cachoeiradourada.mg.gov.br
CNPJ: 18.457.267/0001-78

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Resolução do escaneamento ótico: 600
Compatibilidade do driver de scanner: Windows®
Gerenciamento de uso, controle de acesso e fila de
impressão, com conexão direta à rede;
Possuir todos os acessórios (software, hardware e cabo de
força), para conexão dos equipamentos em rede local de
microcomputadores da prefeitura atendendo os seguintes
requisitos mínimos:
Conectividade padrão rede 10\100base TX e USB 2.0
Compatibilidade com Windows 95/98/ME/NT4.0
/2000/XP/2003/2007/XP/VISTA/ e superiores e LINUX;
Transformador de voltagem compatível com o local onde será
instalada.
Manual de operação completo e em português;
Acompanhada de gabinete ou mesa suporte;
Acompanhada de desumidificador de folhas.

2.4 As impressoras serão instaladas nos seguinte locais:
Secretária
Secretaria de Educação
Secretaria de Recursos Humanos
Setor de Licitações
Escola Marechal
Secretaria de Saúde
Secretaria de Governo / Jurídico

Item 1
01
01
01

Item2

01
01
01

2.5 – Atendimento técnico, instalação e instruções de uso
deverão ser executados pela empresa vencedora do certame, no
local em que os equipamentos estiverem instalados, com técnicos
certificados pelo fabricante

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a
dotação orçamentária, que somente será exigida para a
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3.1 - As despesas com a presente licitação correrão a conta do
recurso financeiro do tesouro Municipal, alocado nos orçamentos
vigentes, nas seguintes dotações:

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
Fone: (34) 3514-5200 - (34) 3514-5208
compras@cachoeiradourada.mg.gov.br
CNPJ: 18.457.267/0001-78

formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme
art. 7º, §2º do Decreto Presidencial 7.892/2013
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
4.1 - O valor desta ata de registro de preços é de R$ _______
(_________________), decorrente dos produtos descritos na Cláusula
Segunda Objeto deste Contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento será em até 10 (dez) dias, a partir da apresentação
da nota fiscal dos serviços prestados, devidamente atestados pelos
órgãos contratantes.
5.2. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que impeça a
liquidação da despesa, a mesma ficará bloqueada e o pagamento
sustado até que a licitante providencie as medidas saneadoras
necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o
Município.
5.3. O pagamento será efetuado, através de transferência eletrônica
ou ordem de pagamento/cheque nominal, conforme legislação vigente
mediante a apresentação da nota fiscal.
5.4. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor,
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou
monetária.

enquanto
lhe for
que isso
correção

I – a multa será descontada do valor total do respectivo contrato e;
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5.6 - Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o
seguinte procedimento:
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5.5. É condição para o pagamento do valor constante da Nota
Fiscal/Fatura, a prova de regularidade para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), com as contribuições para a Previdência
Social (INSS), Fazenda Pública deste Município e demais exigida em
lei.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
Fone: (34) 3514-5200 - (34) 3514-5208
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II – se o valor da multa for superior ao valor devido pelo
fornecimento dos materiais, responderá o contratado pela sua
diferença a qual será descontada do pagamento eventualmente devidos
pelo
CONTRATANTE,
ou
ainda,
quando
for
o
caso,
cobrada
judicialmente.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
6.1 – O objeto será prestado pela contratada, conforme cláusula
segunda.
6.2 – Os produtos desta ata de registro de preços se dará conforme
ordem de serviços emitida pelo departamento de compras, depois de
licitado e será prestado conforme termo de referencia.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE
7.1 - São obrigações da CONTRATADA:
I – Responsabilizar integralmente pelos produtos registrados
solicitado pelo CONTRATANTE, arcando com todo prejuízo que a mesma
vier a sofrer em decorrência prazo pactuado;
II – Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou
prepostos causarem ao patrimônio do CONTRATANTE, ou a servidores
desta ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou
dolosa, procedendo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, aos reparos
ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
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IV – Assumir a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação especifica de acidentes do
trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vitimas os seus
empregados ou terceiros no desempenho dos serviços ou em conexão com
eles, ainda que acontecido em dependências do CONTRATANTE;
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III – Responder por todo o ônus, tais como salário, encargos sociais
e legais, uniformes, impostos, seguro, vale-transporte e outros
relativos aos seus empregados, e por quaisquer acidentes que possam
a vir a ser vitimas seus empregados e seus prepostos;

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
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V – Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE,
atendendo de imediato as reclamações;
VI – Manter, durante o período de vigência da ata de registro de
preços, todas as condições que ensejarem a sua habilitação e
qualificação no certame;
VII - Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para
outrem;
VIII - Não delegar ou transferir a execução desta ata de registro de
preços a terceiros, sem prévia anuência do CONTRATANTE.
IX - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração,
inerentes ao objeto da presente licitação;
X - Efetuar a entrega dos serviços,
Secretaria Municipal de Governo, em
especificações do Edital e da proposta;

no prazo indicados pela
estrita observância das

7.2 - São obrigações do CONTRATANTE:
I – Proporcionar todas as facilidades a boa execução da ata de
registro de preços;
II – Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas
ou irregularidades constatadas no fornecimento dos produtos para que
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
III – Fornecer por escrito às informações necessárias a entrega dos
produtos, objeto da ata de registro de preços;
IV - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações
Contratada, através de servidor especialmente designado;

da

V - Efetuar o pagamento no prazo previsto.
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8.1 - Pela inexecução parcial ou total da ata de registro de preços,
O CONTRATANTE poderá aplicar a CONTRATADA, garantida a prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, as
seguintes sanções, sem prejuízo da Rescisão Contratual:
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CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
Avenida das Nações, nº 400 - Centro - CEP: 38370-000
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I – Advertência;
II – Multa de 2 % (dois
Contrato/Nota de Empenho;

por

cento)

sob

o

valor

total

da

III – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
IV – 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 a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com
base no item III;
8.2 - Se o valor da multa não for recolhido pela CONTRATADA, será
automaticamente descontado do pagamento a que fizer jus. Em caso de
inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor
devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida
Ativa do Município de Cachoeira Dourada-Minas Gerais e cobrado
judicialmente;
8.3 - A CONTRATADA que se recusar, injustificadamente, a assinar a
ata de registro de preços, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o
descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 2 %
dois por cento) sob o valor da ata de registro de preços/Nota de
Empenho, podendo o CONTRATANTE convidar a aceitar a ata de registro
de preços as demais licitantes, na sua ordem de classificação final,
mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.
8.4 - Será observada toda a previsão do item 13 do edital.
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
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9.1 – A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12
(doze) meses a partir da assinatura da Ata de registro de preços.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada - MG
Estado de Minas Gerais
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10.1 - A fiscalização do cumprimento do objeto deste pacto ficará a
cargo de servidor da Secretaria Municipal de Governo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
11.1 - Caberá, ainda, ao CONTRATANTE, providenciar a publicação da
presente ata de registro de preços nos mesmos meios de publicação do
edital de Nº 015/2017, em obediência ao disposto no art. 61,
parágrafo único da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
12.1 - Constituem motivos para rescisão da ata de registro de
preços:
I – o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas
contratuais especificações e prazos;
II – a paralisação do fornecimento,
comunicação à Administração;

sem

justa

causa

e

prévia

III – a subcontratação total ou parcial do seu objeto;
IV – a decretação de falência;
V – a dissolução da sociedade;
VI – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da
estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
VII – razões de interesse público;

12.2 - A rescisão do da ata de registro de preços poderá ser:
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XI – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução da ata de registro de preços;
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VIII – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
pelo CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações
até que seja normalizada a situação;
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I – Determinada unilateralmente e escrito do CONTRATANTE, nos casos
previstos nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93 e alterações;
II – Amigável, por acordo entre as partes, mediante formalização de
aviso prévio e com antecedência;
III – Judicial, nos termos da legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO E CASOS OMISSOS
13.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Capinópolis - Minas Gerais,
para dirimir eventuais dúvidas ou questões emergentes oriundas do
presente Contrato.
13.2 - Nos casos omissos serão aplicadas as regras da Lei 8.666/93 e
suas alterações, os princípios do Direito Administrativo e
Constitucional e os princípios Gerais dos Contratos.
E, por estarem de comum acordo, firmam o contrato em 03 (três) vias,
juntamente e na presença de duas testemunhas idôneas.

CACHOEIRA DOURADA - MG, ____

de ___________________ de 2017.

OVIDIO AFRO DANTAS
PREFEITO
CONTRATANTE

__________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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2ª________________________________________
CPF
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1ª________________________________________
CPF

