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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
 

EXCLUSIVO E REGIONALIZADO PARA ME, EPP E MEI CONFORME DISPÕE ART. 48 INC. I E III DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 COM SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E DECRETO 
MUNICIPAL Nº 42, DE 23 DE JUNHO DE 2021. 

 
ATENÇÃO! 

 
 

Processo Administrativo de Licitação: Nº:33/2022 
 
Modalidade: Pregão Presencial Nº:30/2022 
 
Procedimento: Registro de Preços. 
 
Tipo: Menor preço por item. 
 
Legislação Aplicável: Lei Federal nº. 10.520/02, conjugada com o disposto nos 
Decretos Municipais nº 16, de 05 de novembro de 2007, que regulamenta a 
modalidade de licitação Pregão e de nº 14, de 18 de agosto de 2008, que regulamentou 

o Sistema de Registro de Preços, conhecido pela sigla SRP, em âmbito municipal, e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pela Lei 
Complementar nº. 123/2006 e alterações, Lei Municipal nº 021, de 10 de novembro de 
2010, que “Institui o Estatuto Municipal da Micro e da Pequena Empresa, introduz 

dispositivos específicos no Código Tributário Municipal, e dá outras providências”, 
Decreto Municipal n°. 42, de 23 de junho de 2021, que “Regulamenta o tratamento 

favorecido, diferenciado e simplificado para as Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte, Agricultores Familiares, Produtores Rurais Pessoa Física, Microempreendedores 
Individuais e Sociedades Cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, 
serviços e obras no âmbito da Administração Pública Municipal”. 
 
Data e Hora para Início do Credenciamento: 13 de julho de 2022 às 09h00. 
 
Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 13 de julho de 2022 às 09h00.  

 
Telefax (33) 3246-9066 (Sr. Edson Amaro da Cruz – Presidente da CPL), ou e-mail: 
licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br, onde pode ser consultado o Edital e obtido cópia. 
 
Local: Rua Frei Inocêncio, n° 236, centro - Prefeitura de São São Félix de Minas– MG. 
 
1 - PREÂMBULO: 
 

 

No acórdão TCU n.º 754/2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a Administração Pública instaure 
processo com vistas à penalização das empresas que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da 
Lei 10.520/2002 tanto na licitação quanto no contrato. 
 
Nesse contexto, alerta-se para que a licitante analise detalhadamente o Edital (e anexos) para formular proposta/lance 
firme e possível de cumprimento. 
 

A prática injustificada de atos ilegais, v. g.: não manter a proposta, deixar de enviar documentação exigida, fazer 

declaração falsa, não assinar o contrato e etc., sem prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, 

sujeitará a licitante a penalidades, as quais serão apuradas em regular processo administrativo. 
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1.1. O Município de São Félix de Minas por seu Presidente da CPL, designado pelo 

Decreto Municipal Nº: 09, de 31 de março de 2022, publicado na mesma data, torna 
público para ciência dos interessados que atendendo solicitação da Secretaria Municipal 
de Administração e Governo, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial para 
Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual 
locação de impressoras copiadoras monocromáticas e coloridas e scanners, com 
reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem 
necessários, exceto papel, grampo e operador, destinadas ao atendimento das atividades 
das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações, quantitativos e condições 
constantes deste Edital e seus Anexos. 
 
1.2. A presente licitação, cujo tipo é o de tipo menor preço por item, será integralmente 
conduzida pelo Pregoeiro Sr. Fernando Paulino Rosa, assessorado por sua equipe de 
apoio e membros da Comissão Permanente de Licitações. 
 

1.3. O recebimento dos envelopes de proposta e documentação ocorrerá no dia 13 de 
julho de 2022 às 09h00, sendo a abertura prevista para o mesmo dia e horário, na Sede 
da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, Rua Frei Inocêncio, n° 236 - Centro, 
Sala da CPL. 
 

2 -  OBJETO E DAS DEFINIÇÕES 
 
2.1. A presente licitação tem por objeto realizar o registro de preço para futura 
contratação de fornecedor objetivando a locação de:  

 14 (quatorze) impressoras copiadoras monocromáticas; 

 02 (duas impressoras copiadoras coloridas; 

 04 (quatro) scanners. 
 

2.2. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – Conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para 
contratações futuras. 
 

2.3. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Documento vinculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, 
fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as 
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 
 

2.4. ÓRGÃO GERENCIADOR – Órgão ou entidade da Administração Pública 

responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de 
preços e gerenciamento da Ata referente ao Pregão. 
 

2.5. ÓRGÃO PARTICIPANTE – Órgão ou entidade que participa dos procedimentos 
iniciais do Sistema de Registro de Preços e que integra a Ata de Registro de Preços. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO. 
 

3.1 Nos termos do inciso I do art. 48 da LC 123/2006, por se tratar de contratação de 

itens cujos valores estão até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), poderão participar do 
certame, exclusivamente, as empresas enquadradas como MICROEMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESAS (ME) e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
(EPP), classificadas como tais no artigo 3º da lei federal nº 123/2006, com alterações pela 
Lei Complementar nº 147/2014 e que comprovarem através de documentação que a 
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atividade econômica da empresa é pertinente e compatível com o objeto a licitar e que 
atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos e pelo Decreto 
Municipal Nº 42/2021 que regulamenta no Município de São Félix de Minas o tratamento 
diferenciado, simplificado, regionalizado e favorecido às microempresas e empresas de 
pequeno porte e que atendam às exigências e condições devidamente estabelecidas por 
este Edital e seus Anexos. 
 
3.2 Só poderão participar desta licitação pessoas jurídicas sediadas local ou 
regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas neste instrumento 
convocatório.  
 
3.3. Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte 
nesta licitação, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, são 
considerados:  
 
3.3.1. Microempresa – “ME” – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que 
aufira, em cada ano/calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos 
sessenta mil reais); 
 
3.2.2. Empresa de Pequeno Porte – “EPP” – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 
(trezentos sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil). 
 
3.4 Consideram-se como fornecedores sediados local ou regionalmente, para fins de 

enquadramento, aqueles a que se refere o Decreto Municipal nº 42/2021, a saber:  
 
a) A prioridade será para as microempresas, micro empreendedores individuais (MEI) e 
empresas de pequeno porte sediadas no Município de São Félix de Minas - MG; 
 
b) Não tendo no mínimo três microempresas ou microempreendedores individuais (MEI) 

ou empresas de pequeno porte sediadas no Município de São Félix de Minas - MG, cuja 
proposta esteja no limite de até 10% (dez por cento) previsto neste inciso, a prioridade 
poderá ser dada para as microempresas e empresas de pequeno porte localizadas na 
microrregião de Governador Valadares 1 - Alpercata; Campanário; Capitão Andrade; 
Coroaci; Divino das Laranjeiras; Engenheiro Caldas; Fernandes Tourinho; Frei Inocêncio; 
Galiléia; Governador Valadares; Itambacuri; Itanhomi; Jampruca; Marilac; Matias Lobato; 
Nacip Raydan; Nova Módica; Pescador; São Geraldo da Piedade; São Geraldo do Baixio; 
São José da Safira; São José do Divino; Sobrália; Tumiritinga; Virgolândia, ou na 
microrregião de Mantena2  - Central de Minas; Itabirinha de Mantena; Mantena; Mendes 
Pimentel; Nova Belém; São Félix de Minas e São João do Manteninha, conforme definido 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
 
c) A exclusividade na contratação de microempresas ou microempreendedores 
individuais (MEI) ou empresas de pequeno porte sediadas no município ou na região, nos 
termos do Decreto nº 42/2021, desde que presentes 3 (três) licitantes nessas condições, 
encontra amparo no caput do artigo 47 da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela 

                                                        
1 https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/arquivos/2016/ligminas_10_2_04_listamesomicro.pdf 
2 https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/arquivos/2016/ligminas_10_2_04_listamesomicro.pdf 
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Lei Complementar nº 147/2014, tendo em vista a busca pela promoção do 
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, e ainda conforme 
Denúncias apresentadas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais números 
1012006 e 969600. 
 
d) Para os efeitos da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, consideram-se 
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade 
simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se 
refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, conforme o caso. 
 
e) Não havendo no mínimo três Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Microempresas – 

ME ou Microempreendedores Individuais – MEI em disputa, as empresas que não sejam 
EPP, ME ou MEI poderão se cadastrar no presente certame e participar da fase de 
lances, em conformidade com o disposto no Inciso II do Artigo 49 da Lei Complementar nº 
123/2006 . 
 
f) A participação em licitação, expressamente reservada à Empresas de Pequeno Porte – 

EPP, Microempresas – ME e Microempreendedores Individuais – MEI, por licitante que 
não se enquadre na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao 
certame, ficando o autor da conduta fraudulenta sujeito à aplicação de penalidade de 
impedimento de licitar ou contratar com o Município, sem prejuízo de multas previstas 
neste Edital e das demais cominações legais ( Acórdão TCU 298/2011 – Plenário), salvo 
se não comparecerem no mínimo três fornecedores competitivos que enquadrem nestas 
condições. 
 
3.5. É vedada a participação de empresa: 
 
3.5.1. que não se enquadre como ME e EPP ou equiparada, conforme Lei Complementar 
nº123/2006 e posteriores alterações. 
 
3.5.2. que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do 

processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único da 
Lei Federal 8.666/93; 
 

3.5.3. que esteja suspensa de licitar junto ao município de São Félix de Minas; 

 
3.5.4. que esteja reunida em consórcio ou coligação, pois consideramos que a formação 

de consórcio prejudicaria o caráter competitivo do certame para esse objeto; 
 
3.5.5. cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma 
licitante. 
 
3.5.6. Em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 
 
3.6. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação 
de suas propostas, sendo que a Secretaria Municipal de Administração e Governo não 
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será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 
 
3.7. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações 
concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006 e posteriores alterações, licitantes que se enquadrem em 
qualquer das exclusões relacionadas no art. 3o da referida Lei. 
 
3.8. Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia (exceto por fac-simile) autenticada por meio de cartório 
competente, ou publicação em órgão da impressa oficial, ou ainda por cópia, desde que 
acompanhada do original para conferência e autenticação pelo Pregoeiro. 
 
3.9. O representante legal deverá apresentar-se ao Pregoeiro, na data, hora e local 
estipulados neste instrumento convocatório munido dos seguintes documentos:  
 
Procuração Específica e RG, e em se tratando de sócio da empresa deverá apresentar 
documento que comprove esta condição: 
 
Envelope nº 1 – Proposta de Preços. 
 
Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação. 
 
4 - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE NORTEIAM A LICITAÇÃO 
 
4.1. Conforme definido no preâmbulo deste Edital serão realizados pelo Pregoeiro, em 
sessão pública, o credenciamento das licitantes, o recebimento e a abertura dos 
envelopes “proposta” e “documentação” correspondentes a este Pregão, conforme 
disposto na Lei Federal nº. 10.520/2002, aplicando-se a esta subsidiariamente, a Lei 
Federal nº. 8.666/1993. 
 
4.2. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, sendo 
facultada a sua participação como ouvinte. 
 
4.2.1. Qualquer pessoa ou licitante, que não se comportar de forma adequada no 

ambiente da licitação, poderá ser convidado pelo Pregoeiro a se retirar, podendo este 
requisitar força policial, caso entenda necessário. 
 
4.3. Aberta a sessão de credenciamento pelo Pregoeiro, o representante legal da licitante 

deverá credenciar-se perante ao Pregoeiro, comprovando possuir poderes para 
formulação de propostas e para prática de todos os demais atos relativos a este Pregão, 
sendo aceita procuração de ambos os poderes. 
 
4.4. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal por meio 
de procuração devidamente credenciado ou que comprovar ser o representante legal por 
meio de ato constitutivo da empresa. 
 
4.5. Após encerrados os procedimentos de credenciamento, o Pregoeiro receberá os 
envelopes "proposta" e "documentação" e os seguintes documentos: 
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4.5.1. declaração que cumpre todos os requisitos de habilitação (Anexo VII); 

 
4.5.2. quando for o caso, certidão ou declaração (sob pena de declaração falsa) da licitante de 

que se enquadra na condição de microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – 
EPP, nos moldes do Anexo VII deste Edital, em separado (fora do envelope de 
habilitação); 
 
4.5.3. cópia de documento pessoal do credenciado, com foto, sendo necessária a 
apresentação do original para conferência do Pregoeiro; 
 
4.5.4. o licitante credenciado deverá assinar a lista de presença se identificando para que 

sua assinatura seja conferida nos demais autos processuais. 
 
4.6. Após a declaração do Pregoeiro de que os licitantes que compareceram no prazo 
definido para o credenciamento encontram-se devidamente credenciados, serão 
recebidos os envelopes de propostas e documentação. 
 
4.6.1. Será facultado aos licitantes credenciados inserir a sua rubrica no fecho dos 
envelopes antes de sua abertura, podendo, proceder a conferência e análise dos 
documentos apresentados, caso qualquer licitante não tenha interesse em proceder o 
exame, tal procedimento implica na renúncia ao direito de questionamento futuro. 
 
4.6.2. Após efetuar a conferência, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de 

propostas e a classificação das mesmas em confronto com o objeto e exigências desse 
edital. 
 
4.6.2.1. O Pregoeiro declarará a aceitabilidade das propostas, devendo ordená-las em 

ordem crescente para a organização da etapa de lance. 
 
4.6.3. O Pregoeiro procederá a classificação da proposta escrita de menor preço sendo 
essa a base de cálculo para aceitação, na etapa de lance, das demais que estejam com 
valores sucessivos e superiores a de menor valor em até 10% (dez por cento). 
 
4.6.3.1. A seleção das melhores propostas subsequentes, até o máximo de 01 (um), 
quaisquer que sejam os preços ofertados, ocorrerá quando não constatadas, no mínimo, 
três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior. 
 
4.6.3.1.1. Para atender o princípio da competitividade e o disposto na sub-cláusula 
anterior, será desconsiderada entre as três a proposta que serviu de base de cálculo (a de 

menor valor), sendo aceito três melhores colocadas além da de menor valor, neste caso 
indo para a disputa quatro licitantes. 
 
4.7. O Pregoeiro classificará as propostas em ordem crescente de preço ofertado para 

que os representantes credenciados participem da etapa de lance, por meio de lances 
verbais, no prazo e nas condições definidas pelo Pregoeiro. 
 
4.8. A etapa de lances inicia-se com a apresentação de lances verbais, que deverão ser 

formulados de modo sucessivo, em valores distintos e decrescentes, em voz alta e de 
forma clara e objetiva. 
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4.9. Uma vez iniciada a abertura do envelope “proposta”, não serão permitidas quaisquer 

retificações que possam influir no resultado final do Pregão, ressalvadas apenas aquelas 
destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pelo 
Pregoeiro e a Controladoria Geral do Município. 
 
4.9.1. quando verificado erros irrelevantes na proposta, tais como: ausência de número 
do CNPJ, telefone, endereço, nome do responsável ou erro de somatório o fato será 
julgado pelo Pregoeiro podendo ser considerada válida a proposta pelo Pregoeiro e pela 
Controladoria Geral do Município. 
 
4.10. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro 

convidará, individualmente, os licitantes credenciados e classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da licitante detentora da proposta de 
maior preço pelo item em disputa, em ordem decrescente de preços ofertados. 
 
4.11. Após o encerramento da disputa do item, não serão abertos os envelopes de 
habilitação, o julgamento da documentação de habilitação só ocorrerá após o 
encerramento da etapa de lances, ou seja, somente depois de disputado o ultimo item do 
certame. 
 
4.12. Os licitantes que protocolarem envelopes sem o credenciamento de representante 

na sessão e suas propostas forem desclassificadas, incorre na preclusão do direito de 
participar da fase de lances verbais. 
 
4.13. Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
4.13.1. caso seja verificado na proposta erro em oferta de valores que poderá provocar 
prejuízo ao particular, em obediência aos princípios da justiça, legalidade e razoabilidade, 
o Pregoeiro não poderá obrigar o licitante manter o valor e não poderá adjudicar o item 
ofertado nessas condições, declarando-o fracassado. 
 
4.14. O licitante que se abstiver ou não apresentar lance verbal no prazo estipulado ou 

quando convocado pelo Pregoeiro, a partir desse momento ficará excluído da etapa de 
lance e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das 
propostas; 
 
4.15. As atribuições do Pregoeiro de coordenar a sessão e manter a ordem deverá 
observar o disposto na Lei Federal nº. 10.520/02, conjugado com o Decreto Municipal de 
regulamentação da Modalidade Pregão no âmbito Municipal; 
 
4.16. A sessão será suspensa pelo Pregoeiro, por determinação da Controladoria, para 
esclarecimento de fatos, para realização de diligência ou quando não houver tempo 
suficiente para a realização de todos os julgamentos, os motivos serão consignados em 
ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente pelo Pregoeiro. 
 
4.17. Os autos do processo, documentos em análise e os envelopes não abertos, ficarão 

em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada, para 
prosseguimento dos trabalhos. 
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4.18. Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação a respeito da 

condução do certame deverá ser feita, no ato da reunião, pelos representantes 
credenciados presentes, no momento oportuno de manifestação de intenção de 
interposição de recurso, devidamente motivado pelo Pregoeiro. 
 
4.19. As propostas e os documentos de habilitação serão colocados à disposição dos 
licitantes credenciados na sessão deste Pregão, sendo facultada a rubrica nos mesmos 
atestando vista, caso não faça uso desse direito estará renunciando a qualquer 
questionamento futuro. 
 
4.20. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes 

"documentação de habilitação" não caberá desclassificar os licitantes por motivo 
relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 
após o julgamento. 
 
4.20.1. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 
envelope de “documentação de habilitação”, ou os apresentar em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, salvo aquela permitida, 
temporariamente, para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte conforme dispõe a 
Lei Federal nº. 123/06, com suas posteriores alterações, será inabilitada, sem prejuízo de 
ser-lhe aplicada, no que couber, as penalidades previstas neste Edital e demais 
cominações legais; 
 
4.21. É facultada ao Pregoeiro, Controlador Geral ou a quem a autoridade superior 
designar, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou 
documentação; 
 
4.22. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência 
promovida, caso não seja suficiente para esclarecer os fatos o item ou processo será 
declarado frustrado; 
 
4.23. A adjudicação e a homologação dos itens que integram o objeto deste Pregão 
somente serão efetivadas: 
 
4.23.1. Se não houver manifestação do licitante de sua intenção de interpor recurso, 

devidamente fundamentada e registrada em ata durante o transcurso da sessão do 
Pregão; 
 
4.23.2. Após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento 

do seu resultado. 
 
4.24. A abertura dos envelopes “proposta” e “documentação de habilitação” será 
realizada sempre em sessão pública, devendo o Pregoeiro decidir o que deve constar em 
ata circunstanciada da reunião, que será assinada pelo Pregoeiro, os licitantes presentes 
e os demais presentes que manifestarem interesse. 
 
4.24.1. Os licitantes interessados em obter cópia da ata deverão manifestar interesse em 

ata, ou mediante requerimento formal e será registrado no processo a extração da cópia. 
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4.25. Os envelopes de “documentação de habilitação” dos licitantes classificados em 

segundo e terceiro lugar ficarão em poder do Pregoeiro por 60 (sessenta) dias, após esse 
prazo serão devolvidos. 
 
4.25.1. Os envelopes de “documentos de habilitação” dos demais licitantes, não abertos, 

ficarão à sua disposição pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento 
da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o 
resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que 
serão devolvidos pelo Pregoeiro. 
 
5 - PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS 

 
5.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no 

local, dia e hora determinados neste Edital, em 02 (dois) envelopes, devidamente, 
fechados e rubricados no fecho e atender aos seguintes requisitos: 
 
a) Envelope A: Proposta de Preços 
 
b) Envelope B: composto pelos Documentos de Habilitação, exigidos neste Edital. 

 
5.1.1. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os seguintes dizeres: 

 
Envelope A - Proposta de Preços 

À Prefeitura Municipal de São Félix de Minas 
Rua Frei Inocêncio, n° 236 - centro, São Félix de Minas - MG 
Processo Licitatório Nº:33/2022 
Pregão Presencial para Registro de Preços Nº:30/2022 
 
Envelope B - Documentos de Habilitação 

À Prefeitura Municipal de São Félix de Minas 
Rua Frei Inocêncio, n° 236 - centro, São Félix de Minas - MG 
Processo Licitatório Nº:33/2022 
Pregão Presencial para Registro de Preços Nº:30/2022 
 
5.2. Na Proposta de Preços deverão conter especificação dos equipamentos, 

rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não 
se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 
 
5.2.1. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, 
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e 
rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, ressaltando-
se que manuais catálogos e impressos anexados à proposta não precisam ser assinados 
e rubricados; 
 
5.2.2. Indicar nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, endereço 
completo, telefone, fax e, se houver endereço eletrônico (e-mail), bem como os seguintes 
dados de seu representante: nome, CPF e cargo na sociedade empresária; 
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5.2.2.1. as informações do subitem anterior são imprescindíveis e, caso venham a ocorrer 

alterações, as mesmas deverão ser obrigatoriamente informadas a Prefeitura Municipal 
de São Félix de Minas, sob pena de incorrer nas penalidades previstas neste Edital; 
 
5.2.3. ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação; 
 
5.2.4. ser apresentada com cotação de preço fixo e irreajustável, na forma da Planilha de 
Preços, para um período de 12 (doze) meses, expressos em R$ (reais), tanto em 
algarismos e total geral por extenso, prevalecendo este valor sobre aquele em caso de 
divergência; 
 
5.2.4.1. considera-se preços propostos o valor do último lance ofertado para o item. 

             
5.2.5. constar preço por item e valor total de cada item, em caso de divergência entre os 

valores unitários e totais serão considerados os primeiros; 
 
5.2.6. especificação clara e completa de todos os itens oferecidos, obedecida a mesma 
ordem constante deste Edital e seus Anexos, sem conter alternativas de preço ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
 
5.2.7. todos os licitantes ficam cientes de que os preços contidos na proposta incluem 
todos os custos e despesas com taxas, impostos, lucros, seguros, transporte, encargos 
sociais e demais obrigações necessárias e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto deste Edital e seus Anexos; 
 
5.2.7.1. a falta de tal declaração será considerada como inclusa no preço total de 

quaisquer despesas, e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Edital e seus Anexos; 
 
5.2.8. fazer constar na proposta nome de agência, número da conta corrente, banco e 

praça de pagamento; 
 
5.2.8.1. se não constar na proposta os dados do subitem anterior, deverá ser 
providenciado pelo licitante vencedor até a data de assinatura do contrato. 
 
5.3. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, 

apresentados em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos 
Consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
 
5.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 

Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 
 
5.5. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
6 - APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO: 
 
6.1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata este Edital. 
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6.2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes 

credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, os documentos e as 
propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e 
numerados de 01 e 02 na forma acima especificada. 
 
6.2.1. No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação o representante de 
cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro em separado de qualquer dos envelopes, a 
Declaração que atende as condições de Habilitação (conforme modelo em anexo), o 
Credenciamento e a comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa 
de pequeno porte. 
 
6.3. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, 
deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá 
o objeto da presente licitação. 
 
6.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se 
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das 
propostas de preço. 
 
7 - FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  
 
7.1. Ser apresentada conforme Anexo II (Modelo de Proposta), assinada pelo 
representante legal da empresa, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem 
rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço do item e seu valor total, expresso 
em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos 
arábicos, conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as folhas ser 
rubricadas; 
 
7.2. Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o 

atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, garantias e despesas com transporte 
e manutenção dos equipamentos e demais obrigações necessárias e outros necessários 
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 
 
7.3. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, 

a contar da data de apresentação da proposta, não havendo indicação expressa, esse 
prazo será considerado como tal; 
 
7.4. Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 

estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para 
contato; 
 
7.5. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica prevalecerão às da proposta, ocorrendo divergência entre o valor 
unitário do item do objeto do edital, será considerado o primeiro. 
 
7.6. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
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7.7. A proposta de preço será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 

entrega do objeto licitado, conforme disposto neste Edital. 
 
7.8. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato 
convocatório. 
 
7.9. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 

quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 
 
7.10. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao 
preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação 
dos termos originais ofertados. 
 
7.11. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das 
propostas, implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus 
anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal 
mencionada no preâmbulo deste edital. 
 
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 
8.1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e 

conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 
 
8.2. Documentação Relativa à Habilitação Jurídica: 
 
8.2.1. cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de 
empresa individual; 
 
8.2.2. registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
8.2.3. 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; 
 
8.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 
 
8.2.5. 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 exigir. 
 
8.3. Documentação Relativa à Habilitação Fiscal: 
 
8.3.1. Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma 
licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado; 
 
8.3.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa 

da Dívida Ativa da União e Receita Federal, abrangendo as contribuições sociais); 
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8.3.3. Prova de Regularidade para com a Receita Estadual da Unidade de Federação da 

sede da licitante; 
 
8.3.4. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 
 
8.3.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundido de Garantia por tempo de 
Serviço) demonstrando situação regular; 
 
8.3.6.  Cópia do Alvará de localização e funcionamento; 

 
8.3.7.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 
8.3.8. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) 
anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, 
conforme modelo do anexo deste edital; 
 
8.4. Qualificação econômico-financeira: 
 
8.4.1.  Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
 
8.5 - Documentos que deverão vir fora do Envelope: 
 
8.5.1. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as 

penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e 
de que cumpre os requisitos de habilitação, conforme anexo deste edital. 
 
8.5.2. Ato de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa 

(ME). 
 

8.6 - MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  
 
8.6.1. Nesta Licitação serão observados os direitos e deveres contidos na Lei 
Complementar nº. 123/06 e posteiores alterações. 
 
8.6.2. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 

interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a autoridade competente 
da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, para homologação do certame e decisão 
quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão 
encaminhados à Assessoria Jurídica para apreciação e parecer, na sequência serão 
devolvidos ao Pregoeiro, e em caso do não provimento, adjudicação do objeto da 
licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação. 
 
8.7. Disposições Gerais da Habilitação 
 
8.7.1. Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou pelo 
Pregoeiro ou servidor designado para tal, neste último caso os originais deverão ser 
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apresentados quando da abertura do envelope de habilitação a fim de comprovar sua 
autenticidade.  
 
8.7.2. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em 
lei, e também serão verificados por servidores do Município de São Félix de Minas - MG 
nos sítios oficiais dos órgãos emissores, que servirão como forma de autenticação. 
 
8.6.3. Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos a 
menos de 60 (sessenta) dias de sua apresentação, não se enquadrando no prazo de que 
trata este item os documentos cuja validade é indeterminada. 
 
8.6.4. Os licitantes poderão se cadastrar previamente no Município de São Félix de Minas 
e substituir os documentos de habilitação por Certificado de Registro Cadastral - CRC, 
devendo obedecer aos mesmos critérios fixados nos subitens anteriores para tal. 
 
8.6.5. Só será aceito Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pelo Município de 
São Félix de Minas - MG e não será dispensado no ato do credenciamento declaração de 
atendimento de todas as exigências de habilitação constante no edital, assim como 
Declaração de representante do licitante em original.  
 
9 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
9.1 . No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de 
todas as licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao 
ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os 
documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por 
pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das 
licitantes: 
 
9.1.1. O credenciamento do representante da empresa, juntamente com os documentos 
pessoais do mesmo e no caso de credenciamento por instrumento particular de 
procuração, firmada pelos dirigentes, sócios ou proprietários da empresa proponente, 
deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, 
extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam 
expressos os poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 
 
9.1.2 . Os envelopes de nº 01 – Proposta e nº 02 – Habilitação devidamente 
identificados e lacrados. 
 
9.1.3 . declaração que atende as condições de habilitação; 
 
9.1.4. declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 

(para as licitantes que assim se enquadrarem), conforme modelo constante deste edital. 
 
9.2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o 
Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 
admitidas novas licitantes ao certame. 
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9.3. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro 

concluirá o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes, 
tal como previsto neste edital. 
 
9.4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 

credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos 
envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas 
folhas. 
 
9.5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
10 - JULGAMENTO 
 
10.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das 

propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do 
menor preço por item. 
 
10.1.1. O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope n°. 01 – Proposta, julgando-as e 

classificando-as pelo menor preço por item. 
 
10.1.2. Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta 
de preços, quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar efetuar ligações para 
consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o 
mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item. 
 
10.1.2.1. Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de 

negociação caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido na 
consulta ao mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço apurado na pesquisa 
de mercado. 
 
10.1.2. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em 
primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente 
Edital. 
 
10.2.  Etapa de Classificação de Preços: 

 
10.2.1. Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes. 
 
10.2.2. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 

propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos 
valores ofertados. 
 
10.2.3. O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de 

todas as licitantes. 
 
10.2.4. O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço para cada item, e aquelas 
licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
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10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem 
dos lances verbais. 
 
10.2.5. Quando não houver, pelo menos, 01 (um) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
acima da de menor preço, até o máximo 01 (um), para que seus autores participem dos 
lances verbais. 
 
10.2.5.1 Para atender o princípio da competitividade e o disposto na sub-cláusula 

anterior, será desconsiderada entre as três a proposta que serviu de base de cálculo (a de 

menor valor), sendo aceito três melhores colocadas além da de menor valor, neste caso 
indo para a disputa quatro licitantes. 
 
10.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem 
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, onde o Pregoeiro 
convidará individualmente os licitantes classificados de forma sequencial a apresentar 
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço. 
 
10.2.7. O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os 

lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta 
escritas classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem 
decrescente de valor. 
 
10.2.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item e a 
documentação de habilitação será aberta após a realização de lances de todos os itens 
previstos neste edital. 
 
10.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando 

convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de 
oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para 
classificação, na final da etapa competitiva. 
 

10.2.10. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre 
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
10.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o 

Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo 
motivada e expressamente a respeito. 
 
10.2.12. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital. 
 
10.2.13. Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.12, o Pregoeiro poderá 

negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor 
preço para a administração. 
 
10.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 

desistente ás sanções administrativas constantes deste Edital. 
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10.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais 
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste 
Pregão; 
 
10.2.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa 
e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 
 

11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
11.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer 
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro 
em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 01 (um) dias 
úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da 

sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto 
da licitação pelo Pregoeiro à licitante vencedora. 
 
11.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
11.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, na Rua Frei Inocêncio, n° 
236 - centro, na sala da Comissão Permanente de Licitação; 
 
11.5. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará 

as licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, 
expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da 
sessão. 
11.5.1. Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 

apresentadas. 
 
12 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 
12.1. As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre a Prefeitura e a 
licitante vencedora, serão formalizadas através da Ata de Registro de Preço e futuro 
Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na 
legislação vigente e na proposta do licitante vencedor. 
 
12.2. A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata de 

Registro de Preço, que deverá comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
contados a partir da convocação. 
 
12.3. O prazo estipulado no subitem 12.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela Prefeitura. 
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12.4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preço ou 

Contrato no prazo e condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas 
subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim 
sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor. 
 
12.5. O prazo do registro de preço será de 12 (doze) meses da data da assinatura, 

podendo ser prorrogado desde que haja interesse entre as partes e nos termos da Lei 
8.666/93. 
 
13 - PREÇO E DO REAJUSTE 

 
13.1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade as regras deste 

edital, fixo e irreajustável. 
 
13.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no art. 65, alínea “d” da Lei 
8.666/93. 
 
13.3. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá 
solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, devidamente 
acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o 
mesmo será encaminhado à controladoria e a assessoria  jurídica do Município para o 
devido parecer. 

14 - RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

                                                                                                                                                        
14.1. É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para 
registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser 
informada no ato da compra. 
 
14.2. A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar 
na mesma o número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a cópia ao 
processo administrativo de licitação. 
  
14.3. O Setor de Compras solicitará à Contabilidade, a emissão da nota de empenho que 
deverá conter a autorização do ordenador de despesa. 
 
15 - FORNECIMENTO/ENTREGA 
 

15.1. A(s) empresa(s) licitante(s) participante(s) do Registro de Preços deverá(ão) efetuar 
a entrega dos equipamentos ao Município ou aos Interessados, na forma, quantidades e 
prazos acordados no(s) Contrato(s), não podendo ultrapassar os prazos limites 
estabelecidos no Termo de Referência deste Edital. 
 
15.1.1. No caso de adesão à Ata de Registro de Preços por outras instituições 

Interessadas, a contratação com o fornecedor registrado, após indicação pelo órgão 
gerenciador do Registro de Preços, será formalizada pelo órgão Interessado por 
intermédio de Instrumento Contratual ou outro dispositivo similar nos termos do art. 62 da 
Lei 8.666/93. 
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15.2. O prazo a que se refere o subitem 15.1 iniciar-se-á após a assinatura do citado 
Contrato. 
 
15.3. Entregue o equipamento, esse será recebido: 
I. Provisoriamente – Pelo Município ou pelos Interessados, conforme o caso, para efeito 
de posterior verificação da conformidade dos equipamentos com a especificação e na 
forma estabelecida no Termo de Referência; 
 
II. Definitivamente – Pelo Município ou pelos Interessados, conforme o caso, após a 
verificação da qualidade e quantidade do equipamento e consequente aceitação, o qual 
se dará mediante recibo (atesto) aposto no próprio documento de cobrança, ou por meio 
de termo de recebimento, e na forma estabelecida no Termo de Referência. 
 
15.4. Fica assegurado ao Município e/ou aos Interessados, o direito de rejeitar, no todo 

ou em parte, as máquinas entregues em desacordo com as especificações exigidas no 
Edital e seus anexos, ficando a empresa licitante vencedora obrigada a substituir e/ou 
reparar os itens irregulares no prazo de até 02 (dois) dias. 
 
15.5. O licitante vencedor se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, as partes dos equipamentos desta contratação em que se verificarem 
vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução 
dos fornecimentos, na forma estabelecida no Termo de Referência. 
 
15.6. A entrega dos equipamentos licitados se dará na sede do Município, por conta da 

empresa vencedora desta Licitação, diretamente nos locais indicados pelo Setor de 
Compras. 
 
15.7. Além da entrega no local designado pelo Município, deverá(ão) a(s) licitante(s) 

vencedora(s) também descarregar e armazenar os equipamentos, nos locais indicados 
pelo Setor de Compras, comprometendo-se, ainda, integralmente com eventuais danos 
causados aos mesmos no transporte e descarga. 
 
15.8. O objeto deste edital, deverá ser entregue conforme solicitação da Secretária 
Municipal de Administração, em até 48h00 (quarenta e oito) horas após o recebimento da 
Ordem de Fornecimento de Empenho/Material, independente da quantidade a ser 
fornecida. 
 

16 - PAGAMENTO 
 
16.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, em até 30 

(trinta) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no setor 
de compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta 
corrente indicada pela contratada. 
 
16.2. A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, documento em 
papel timbrado da empresa informando o Brasil, agência e número da conta bancária a 
ser depositado o pagamento, não sendo aceita a emissão de boletos bancários para 
efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 
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16.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 

pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
 
16.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente 
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das 
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas 
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ’s. 
 
17 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
17.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

CONTRATADA: 
 

17.1.1. entregar com pontualidade os equipamentos solicitados. 
 
17.1.2. Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências 
de regularização necessárias; 
 
17.1.3. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos equipamentos, 
objeto da presente licitação; 
 
17.1.4.  Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação; 

 
17.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

CONTRATANTE. 
 
17.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
 
17.2.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste Contrato. 
 
17.2.3. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
 
17.2.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 
 
18 - PENALIDADES 

 
18.1. Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio 

por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso 
injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) 
do valor empenhado.  
 
18.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 
 

18.2.1. advertência;  
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18.2.2. multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
18.2.3. suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
 
18.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
18.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital 
e no contrato e das demais cominações legais. 
 
18.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da 
Administração no sentido da aplicação da pena.  
 
18.5. As multas de que trata este capítulo deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 

conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo Município no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado 
judicialmente.  
 
19 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
19.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 
termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de 
acordo com os prazos do art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado no subitem 
11.4 deste edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro 
horas. Demais informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro nos endereços 
disponibilizados no presente edital. 
 
19.2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os 

respectivos prazos legais. 
 
19.3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame. 
 
20 - USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 

 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; 

 Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento;  

 Secretaria Municipal de Saúde; 

 Secretaria Municipal de Administração e Governo; 

 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 
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 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 

 Gabinete do Prefeito. 

 
20.1. Durante sua vigência, a Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado deste Pregão, 
mediante prévia consulta à Prefeitura, desde que devidamente comprovada a vantagem, 
não podendo exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos 
quantitativos registrados. 
 
20.2. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optarem pela aceitação ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
20.3. O Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas será o órgão 

responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços 
decorrente desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, os 
fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos, respeitando-se a ordem de 
registro e os quantitativos a serem adquiridos.  
 
20.4. Somente quando o primeiro licitante registrado para o item atingir o limite de 

fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços é que será indicado o segundo, 
e assim sucessivamente, podendo ser indicado mais de um ao mesmo tempo, quando o 
quantitativo do pedido for superior à capacidade do licitante da vez. 
 
21 -  CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE 
 
21.1. Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão parte do 
futuro Contrato que vier a ser assinado, todas as condições estabelecidas no presente 
Edital e seus Anexos, na Proposta de Preços da Licitante Vencedora e na Nota de 
Empenho. 
 
21.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro à preferência de contratação em igualdade de condições. 
 
21.3. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do 
cadastro não estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor deverá apresentar 
novas certidões com datas atualizadas. 
 
22 - VIGÊNCIA 
 

22.1. A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua assinatura. 
 
23 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS. 

 
23.1. O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado: 
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23.1.1. a pedido, quando: 

 
23.1.1.1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência 

de casos fortuitos ou de força maior; 
 
23.1.1.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do 
material/equipamento. 
 
23.1.2. por iniciativa do Município, quando: 
 
23.1.2.1. o Fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
 
23.1.2.2. o Fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação; 

 
23.1.2.3.  por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

 
23.1.2.4. o Fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 

pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 
23.1.2.5. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços, ou nos pedidos dela decorrentes. 
 
23.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente 
do Município. 
 
23.3. Na hipótese de cancelamento do registro de alguma licitante vencedora, o Município 

fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais 
licitantes a nova ordem de registro. 

24 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o 
da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 

24.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e 
as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste 
pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, 
bem como a finalidade e a segurança da futura contratação. 

24.3. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a  instrução 
do processo. 

24.4.  Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, e 
a homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à contratação. 
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24.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal na Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 

24.6. O Prefeito do Município de São Félix de Minas, poderá revogar a presente licitação 

por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da lei 
n° 8.666/93. 

24.7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização 
do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não prejudicar a formulação das propostas. 

24.8. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Mantena - MG, para dirimir 

quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a 
outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

24.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 
esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário 
anteriormente estabelecido. 

24.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
24.12. Fazem partes integrantes deste edital: 
24.12.1. Anexo I –  Descrição do Objeto; 
24.12.2. Anexo II – Modelo Padrão de Proposta; 
24.12.3. Anexo III – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de Habilitação e 

Contratação e de  Cumprimentos dos Requisitos de Habilitação; 
24.12.4. Anexo IV – Declaração de não Emprego a Menor de Idade; 
24.12.5. Anexo V – Modelo de Credenciamento; 
24.12.6. Anexo VI –  Modelo Declaração de Micro e Pequena Empresa; 
24.12.7. Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preço; 
24.12.8. Anexo VIII – Minuta de Contrato; 
22.12.9. Anexo IX – Termo de Referência. 
22.12.10. Anexo X –Termo de recebimento do edital do pregão presencial. 

 
 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas – MG, 29 de junho de 2022. 

 
 
 
 

EDSON AMARO DA CRUZ 

Presidente da CPL 
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Anexo I 
Descrição dos equipamentos que se pretende locar, com especificações do 
quantitativo, valores médios unitários e totais: 
ITEM QT. UNID. DESCRIÇÃO 

V. UNIT. 
MÉDIO (R$)  

V. TOTAL 
MÉDIO (R$) 

01 12 MÊS 

Locação de 14 (quatorze) multifuncionais monocromáticos: impressoras, 

copiadoras,scaner e fax, com franquia de 5.000 (cinco mil) cópias por mês (por 
equipamento), franquia compartilhada de 70.000 impressões, velocidade de 
impressão 42 ppm, resolução de impressão 1200 x 1200 dpi,tempo de impressão 

da primeira página menor que 8 segundos. velocidade do processador 1 ghz, 
memória padrão de 1 Gb, capacidade mínima de papel 500 folhas, vidro de 
exposição tamanho oficio, ADF mínimo de 50 páginas. Interface padrão Dispositivo 

USB 2.0 de alta velocidade/Host, Ethernet 10/100/1.000 BASE TX, digitalização 
duplex. Funções de segurança: impressão segura bloqueio de funções, drives 
compatíveis:    Linux.  Linguagem de impressão PCL5e/PCL6/PostScript3 

.Equipamento novo. 

R$ 5.073,33 R$ 60.880,00 

02 12 meses 

Locação de 02  (duas) impressora laser/led colorida, velocidade de  impessão 33 

ppm em tamanho A4, impessão frente e verso,processador de 533 MHz,memoria 
de 384 MB, interface High-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, 
sistemas operacionais Windows 8, Mac,Linux, gaveta para 500 folhas.  Estimativa 

de tiragem de 500 impressões. Serão pagas somente as paginas impressas.  

R$ 900,00 R$ 10.800,00 

03 12 meses 

Locação 04 Scanners, novos de primeiro uso. configurações mínimas Scanner 
compacto com alimentador de documentos sensor de imagem - CIS Duplo   loção 

Óptica 600 dpi  Modo de Leitura Simplex, duplex Interface USB 2.0 de Alta 
Velocidade 10BASE-T/100BASE- TX/1000Base-T, Wi-Fi  Velocidade de 
digitalização Cor / Mono - até 30ppm. Ciclo diário 3.000 folhas. Pesos de Papel .27 

a 413 g/m2 Modo de Documento Longo 3.000 mm Máx. Capacidade do 
Alimentador 50 folhas (80g/m²).Saída Resolução  600 x 600 dpi Detecção 
automática de tamanho e  Detecção automática de inclinação, Ignorar Página em 

Branco Detecção Automática de Core, auto rotação imagem, processamento de 
fundo, formatação em negrito,  Junto com o Scanner deverá ser ofertado a 
seguinte solução, O software deverá armazenar e distribuir os documentos que 

seguiram os padrões de arquivamento especificados pelos arquivos físicos. A 
solução devera estar embarcada no scanner , não havendo necessidade o uso de 
computadores ou outros dispositivos para digitalização, importação e indexação 

dos documentos digitalizados, devera criar estruturas (repositórios) de 
armazenamento categorizado por: Mês; Ano; Recurso; Secretaria; Observações e 
Localização, arquivando os documentos pelo seu tipo, devera criar estruturas 

(repositórios) de armazenamento categorizado por:  Número do Processo, Ano, 
Número da Modalidade, Objeto, Secretaria, Recurso, Localização e Observação, 
arquivando os documentos pelo seu tipo. Deverá criar estrutestruturas 

(repositórios) de armazenamento categorizando o funcionário por Nome; CPF e 
matrícula, arquivando documentos pelo seu tipo, deverá permitir a consulta dentro 
do ambiente do sistema podendo ser realizada busca pelas estruturas que 

armazenam os documentos ou pelos documentos diretamente, a importação dos 
documentos   para armazenamento no sistema poder ser realizada com ou sem o 
uso de scanners ou multifuncionais, para o armazenamento sem o uso de 

equipamentos o sistema deverá possuir uma função onde é possível importar 
documentos atraves de um fluxo de importação, para o armazenamento com o uso 
de equipamentos devera utilizar qualquer equipamento sendo ele scanner ou 

multifuncional onde pode-se incorporar o equipamento a função de importação,  
plataforma WEB, que possibilita ser acessado na intranet e internet, o sistema 
deverá permitir ser acessado de qualquer computador ou dispositivo através do 

navegador de internet. O sistema deverá ser baseado em plataforma open source 
onde não é necessário a contratação a parte de outros softwares, banco de dados 
deverá ser open source para que todas as informações estruturadas com uso do 

sistema sejam de propriedade do cliente, o documentos deverão ser estruturados 
em diretórios internos do sistema, o software pode ser instalado em um servidor 
local. A contratante ira disponibilizar as seguintes configurações mínimas de 

sistema operacional windows configuração mínima de 4GB de memória RAM, 
Processador 3.70 ghz e 500 GB de HD, o sistema deve gerar um backup local e 
replicar cópia de toda base de dados para um servidor em nuvem, os custos  para 

instalação do software como também armazenamento em nuvem, suporte e 
treinamento ficarão a cargo da contratada, deverá ser dispobibilizado espaço 
mímino para armazenamento em nuvem de 50 GB, instalação e treinamento.                                   

R$ 2.500,00 R$ 30.000,00 

TOTAL R$ 101.680,00 

 
EDSON AMARO DA CRUZ 

Presidente da CPL 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 33/2022 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2022 
 

OBJETO: Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para 
eventual locação de impressoras copiadoras monocromáticas e coloridas e scanners, com 
reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem 
necessários, exceto papel, grampo e operador, destinadas ao atendimento das atividades 
das Secretarias Municipais, destinadas ao atendimento das atividades das Secretarias 
Municipais, quantitativos e condições abaixo. 
 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 
 
Razão Social: ________________CNPJ:_____________ 
Endereço:_________Bairro______                Cidade: _______CEP: _____Telefone: ____  
 
Banco: _________________ Nº Conta: ______________Nº Agência: ______________  
 
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 

Representante Legal: ______________________CPF: ____________ RG: __________ 
 
ITEM QT. UNID. DESCRIÇÃO MARCA V.UNIT.  V. TOTAL  

01 12 meses 

Locação de 14 (quatorze) multifuncionais monocromáticos: impressoras, 
copiadoras,scaner e fax, com franquia de 5.000 (cinco mil) cópias por mês 
(por equipamento), franquia compartilhada de 70.000 impressões, velocidade 

de impressão 42 ppm, resolução de impressão 1200 x 1200 dpi,tempo de 
impressão da primeira página menor que 8 segundos. velocidade do 
processador 1 ghz, memória padrão de 1 Gb, capacidade mínima de papel 

500 folhas, vidro de exposição tamanho oficio, ADF mínimo de 50 páginas. 
Interface padrão Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Ethernet 
10/100/1.000 BASE TX, digitalização duplex. Funções de segurança: 

impressão segura bloqueio de funções, drives compatíveis:    Linux.  
Linguagem de impressão PCL5e/PCL6/PostScript3 .Equipamento novo. 

 

R$  
 

R$  

02 12 meses 

Locação de 02  (duas) impressora laser/led colorida, velocidade de  

impessão 33 ppm em tamanho A4, impessão frente e verso,processador de 
533 MHz,memoria de 384 MB, interface High-Speed USB 2.0, Ethernet 
10/100/1000 Base-TX, sistemas operacionais Windows 8, Mac,Linux, gaveta 

para 500 folhas.  Estimativa de tiragem de 500 impressões. Serão pagas 
somente as paginas impressas.  

 

R$  
 

R$  
 

03 12 meses 

Locação 04 Scanners, novos de primeiro uso. configurações mínimas 

Scanner compacto com alimentador de documentos sensor de imagem - CIS 
Duplo   loção Óptica 600 dpi  Modo de Leitura Simplex, duplex Interface USB 
2.0 de Alta Velocidade 10BASE-T/100BASE- TX/1000Base-T, Wi-Fi  

Velocidade de digitalização Cor / Mono - até 30ppm. Ciclo diário 3.000 folhas. 
Pesos de Papel .27 a 413 g/m2 Modo de Documento Longo 3.000 mm Máx. 
Capacidade do Alimentador 50 folhas (80g/m²).Saída Resolução  600 x 600 

dpi Detecção automática de tamanho e  Detecção automática de inclinação, 
Ignorar Página em Branco Detecção Automática de Core, auto rotação 
imagem, processamento de fundo, formatação em negrito,  Junto com o 

Scanner deverá ser ofertado a seguinte solução, O software deverá 
armazenar e distribuir os documentos que seguiram os padrões de 
arquivamento especificados pelos arquivos físicos. A solução devera estar 

embarcada no scanner , não havendo necessidade o uso de computadores 
ou outros dispositivos para digitalização, importação e indexação dos 
documentos digitalizados, devera criar estruturas (repositórios) de 

armazenamento categorizado por: Mês; Ano; Recurso; Secretaria; 

 

R$ 
 

R$  
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Observações e Localização, arquivando os documentos pelo seu tipo, devera 
criar estruturas (repositórios) de armazenamento categorizado por:  Número 

do Processo, Ano, Número da Modalidade, Objeto, Secretaria, Recurso, 
Localização e Observação, arquivando os documentos pelo seu tipo. Deverá 
criar estrutestruturas (repositórios) de armazenamento categorizando o 

funcionário por Nome; CPF e matrícula, arquivando documentos pelo seu 
tipo, deverá permitir a consulta dentro do ambiente do sistema podendo ser 
realizada busca pelas estruturas que armazenam os documentos ou pelos 

documentos diretamente, a importação dos documentos   para 
armazenamento no sistema poder ser realizada com ou sem o uso de 
scanners ou multifuncionais, para o armazenamento sem o uso de 

equipamentos o sistema deverá possuir uma função onde é possível importar 
documentos atraves de um fluxo de importação, para o armazenamento com 
o uso de equipamentos devera utilizar qualquer equipamento sendo ele 

scanner ou multifuncional onde pode-se incorporar o equipamento a função 
de importação,  plataforma WEB, que possibilita ser acessado na intranet e 
internet, o sistema deverá permitir ser acessado de qualquer computador ou 

dispositivo através do navegador de internet. O sistema deverá ser baseado 
em plataforma open source onde não é necessário a contratação a parte de 
outros softwares, banco de dados deverá ser open source para que todas as 

informações estruturadas com uso do sistema sejam de propriedade do 
cliente, o documentos deverão ser estruturados em diretórios internos do 
sistema, o software pode ser instalado em um servidor local. A contratante ira 
disponibilizar as seguintes configurações mínimas de sistema operacional 

windows configuração mínima de 4GB de memória RAM, Processador 3.70 
ghz e 500 GB de HD, o sistema deve gerar um backup local e replicar cópia 
de toda base de dados para um servidor em nuvem, os custos  para 

instalação do software como também armazenamento em nuvem, suporte e 
treinamento ficarão a cargo da contratada, deverá ser dispobibilizado espaço 
mímino para armazenamento em nuvem de 50 GB, instalação e treinamento.                                   

TOTAL....................................................................................................................................................... R$  

Valor total da proposta: 
 
Declarações: A empresa acima nomeada declara, sob as penas da Lei, que: 

 Submete-se a todas as condições do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços Nº: 
30/2022 e seus respectivos anexos; 

 Está ciente das obrigações que irá assumir caso seja vencedora da licitação; 

 A entrega dos equipamentos deverá acontecer na sede do Município contratante. 

 A validade da proposta é de 60 dias. 
 

_______________, _____ de _____________ de 2022. 
 

____________________________ 
Carimbo CNPJ/MF 

Assinatura e identificação do Representante Legal 
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ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE CUMPRIMENTO 
DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
A empresa _______________,  inscrita no CNPJ ou CPF sob o  

n°________________________ , com sede  (endereço completo da sede da empresa ou 

do licitante – pessoa física) declara, sob as penas da lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que CUMPRE todos os requisitos 

habilitatórios no Pregão Presencial para Registro de Preços Nº:30/2022 do Município de 

São Félix de Minas - MG, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

supervenientes. 

 
 
 

____________, ______ de _____________ de 2022. 
 
 
 

 
(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n° da C.I.) 

 (assinatura) 
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ANEXO IV 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº:33/2022 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº:30/2022 

(Papel timbrado da empresa) 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

Declaração de Atendimento ao Art. 27, V da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
  
 
...................................................., inscrito no CNPJ n° .............................., por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr (a).............................., portador (a) da Carteira de 

Identidade n° .............................., e do CPF n° ..................................., DECLARA, para 

fins do dispostos no inc. V do art. 27 da Lei n° 8.666, de junho de 1993, acrescido pela Lei 

n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva; emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
 
 
___________________, ____de ________ de 2022. 
 

 
 
 

(Representante Legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO V 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº:33/2022 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº:30/2022 

 
CREDENCIAMENTO 

 
PROCURAÇÃO 

 
A ____________(nome da proponente)__________, CNPJ nº ____________, com sede à 

_______________, nº ___, Bairro ________, cidade __________, neste ato representada 

pelo (s) (sócios ou diretores com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, 

estado civil, profissão e endereço), nomeia e constitui seu Procurador o Senhor (nome, 

RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplo 

poderes para, junto ao Município de São Félix de Minas – MG, praticar os atos 

necessários com vistas à participação do outorgante no Processo Licitatório Nº:33/2022, 

na Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços Nº:30/2022, usando dos 

recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para 

desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, 

confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 

podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, 

dando tudo por bom, firme e valioso. 

 
 

______________, ___ de _________ de _____. 
 
 
 
 

 
 
* Este documento deverá ser apresentado ao Pregoeiro no momento do Credenciamento, 
acompanhado do ato constitutivo e documento de identidade. 
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ANEXO VI 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº:33/2022 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº:30/2022 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 
 
A Empresa _________________________ CNPJ nº. ____________________, 

Telefone/Fax: (  )____________, por intermédio de seu representante legal 

_____________________________________, DECLARA, para os fins do disposto nos 

arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/06 com suas posteriores alterações, ser 

Microempresa/Empresa de Pequeno Porte nos termos da legislação vigente. 

 

Bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional 

acima mencionada. 

 
____________________, ___ de _________________ de 2022. 
 
 
 

__________________________________________________ 
Representante Legal 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2022. 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº:33/2022 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº:30/2022 
 
PREÂMBULO 

 
Aos __ dias do mês de ________ de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de São Félix 
de Minas, foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços, conforme 
deliberação da Ata do Pregão Presencial Nº:___/2022 do respectivo resultado 
homologado, publicado em __/___/2022, que vai assinada pelo Prefeito do Município de 
São Félix de Minas e pelo representante legal do licitante classificado para registro de 
preços, qualificados e relacionado abaixo, a qual será regida pelas regras e condições 
constantes do Processo Licitatório em epÍgrafe e nesta Ata de Registro de Preços. 
 
O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS, inscrito no CNPJ n° 01.613.121/0001-71, Rua 
Frei Inocêncio, 236, Centro, Cidade de São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, CEP 
35.275-000, neste ato representado por seu Prefeito, Marcos Alexandre Gonçalves 
Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF nº CPF nº 115.661.376-08, residente neste 
municipio, adiante denominado simplesmente MUNICÍPIO e ÓRGÃO GERENCIADOR 
DO REGISTRO DE PREÇOS e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo 
doravante denominada simplesmente COMPROMISSÁRIA, com base no Processo de 

Licitação Nº:33/2022, Pregão para Registro de Preços Nº:30/2022, e de conformidade 
com Lei Federal nº. 10.520/02; Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Complementar nº. 123/2006, 
observadas as cláusulas e condições seguintes: 
 
1 DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste 
Município, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a 
seguir relacionado, objetivando o compromisso constante na CLÁUSULA PRIMEIRA – 
OBJETO E FINALIDADE  desta Ata. 

 
1.1 Fornecedor 
 
Empresa ______, CNPJ nº. _________, com sede à Rua ________, CEP: ____, telefone: 
(__) _______, fax: (__) _________, representada por Sr(a). ______, _____ (nacionalidade 
e estado civil), residente e domiciliado(a) em _____, RG n. _____ SSP/__, CPF n. ____. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E FINALIDADE – O objeto deste instrumento é o 

Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual 
locação de impressoras copiadoras monocromáticas e coloridas e scanners, com 
reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem 
necessários, exceto papel, grampo e operador, destinadas ao atendimento das atividades 
das Secretarias Municipais, destinadas ao atendimento das atividades das Secretarias 
Municipais, especificados no Anexo I desta Ata. 
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1.1. A finalidade desta Ata de Registro de Preços é atender as necessidades da 
Administração Direta do Município de São Félix de Minas no tocante aos serviços de 
impressão, cópias e digitalização de documentos. 
1.2. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) meses, contados 

a partir da assinatura do Compromisso de Fornecedor. 
1.3. O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preço é de R$ ________ 

(___________________) correspondente aos itens descritos abaixo: 
 
ITEM QT. UNID. DESCRIÇÃO MARCA V.UNIT.  V. TOTAL  

       

       

       

Valor total  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO – A obrigação de 

fornecimento dos equipamentos previstos no respectivo edital de licitação e proposta 
comercial, que ficam fazendo parte integrante e indissociável do presente instrumento. 
 

2.1. A fiscalização será ampla, geral e irrestrita, ficando a cargo da Secretaria Municipal 
de Admnistração e Governo. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 

(doze) meses, sendo que durante o prazo de validade deste compromisso, vigorará a ata 
de registro de preços a ele integrante, período no qual o Compromissário Fornecedor 
estará obrigado fornecer para o Município o objeto deste compromisso, sempre que por 
ela for exigido, na quantidade pretendida e dentro das especificações referidas na 
CLÁUSULA PRIMEIRA. 
                                                                                                                                
CLÁUSULA QUARTA – ACRÉSCIMO – Na hipótese de acréscimo significativo das 
quantidades estimadas do objeto constante da Ata de Registro de Preços, o 
Compromissário Fornecedor deverá providenciar meios para atender o Município. 
 
CLÁUSULA QUINTA – PREFERÊNCIA – O Município não estará obrigado a locar do 
Compromissário Fornecedor uma quantidade mínima dos equipamentos, objeto do 
presente compromisso, ficando o seu exclusivo critério a definição da quantidade, do 
momento e da forma de fornecimento. 
 

CLÁUSULA SEXTA – VERIFICAÇÃO DOS PREÇOS – A Prefeitura Municipal de São 

Félix de Minas poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com outros 
fornecedores aquisição dos equipamentos  objeto do presente compromisso, vedada, 
todavia, qualquer contratação destes por preços superiores aos que poderiam ser obtidos 
do Compromissário Fornecedor. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – FORNECIMENTO – Sempre que necessitar, ao longo de todo o 
período de validade da Ata de Registro de Preço o Município convocará o 
Compromissário Fornecedor para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aperfeiçoe os 
instrumentos por ela pretendidos. 
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CLÁUSULA OITAVA – ORDEM DE FORNECIMENTO – As ordens de locações ou 
instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente serão consideradas, para 
todos os fins de direito, contratos acessórios ao presente compromisso. 
 

CLÁUSULA NONA – ESPECIFICAÇÕES – As ordens de locações ou instrumento 
equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter: 
9.1. Indicação dos recursos orçamentários disponíveis e disponibilidade financeira 
certificada pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento; 
9.2. Descrição do objeto, quantidade, marca e valor constante da planilha do vencedor; 
9.3. Local, dia e hora previstos para entrega; 
9.4. Assinatura e identificação do requisitante e do ordenador de despesa; 
9.5. Número de identificação do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços; 
9.6. Histórico adequado para garantia de entrega do objeto. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – CONVOCAÇÃO – Será facultada ao Município convocar o 

Compromissário Fornecedor para aperfeiçoar tantos contratos acessórios de fornecimento 
quantos forem necessárias para o atendimento de suas necessidades, respeitado o 
disposto na Cláusula Quarta. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – NÃO COMPARECIMENTO – O não comparecimento 
injustificado do Compromissário Fornecedor no prazo assinalado na cláusula sétima para 
o aperfeiçoamento do contrato acessório de fornecimento, será considerado como fato 
qualificador da inexecução total do presente compromisso, para os fins previstos na 
legislação em vigor e no presente contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – 
Os valores do objeto do presente, serão os constantes da proposta do vencedor e os 
registrados na Ata de Registro de Preços. 
 

12.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, em até 30 

(trinta) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no setor de 
compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta 
corrente indicada pela contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO CONTROLE E 
DA REVISÃO DE PREÇOS – Os preços não serão objeto de atualização financeira por 

via da aplicação de qualquer índice de correção monetária, ou mesmo de reajuste de 
qualquer natureza, dentro do prazo de 12 (doze) meses, salvo alterações na legislação 
federal ou comprovado desequilíbrio financeiro. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORNECIMENTO – O fornecimento do objeto do 
presente compromisso de fornecimento deverão ser realizados pelo Compromissário 
Fornecedor de acordo com ordem de fornecimento, obedecidas às instruções relativas a 
dia, horário e demais condições. 
 

14.1 - O Compromissário Fornecedor terá 24 (vinte e quatro) horas, contados da retirada 
da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, para contestá-lo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – INSPEÇÕES E TESTES – O custo com as inspeções, 

testes e quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas técnicas existentes, 
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indispensáveis para a comprovação da boa execução do compromisso de fornecimento 
correrão por conta do Compromissário Fornecedor. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES – Estando os equipamentos em 

desacordo com as especificações e condições detalhadas no Edital, na Ata de Registro 
de Preços e na proposta o Compromissário Fornecedor deverá retirá-los do local onde se 
encontrarem armazenadas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação para 
assim proceder, sob pena de configuração da inexecução das obrigações assumidas no 
presente instrumento, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA  SÉTIMA – SUBCONTRATAÇÃO – Não será admitida, a qualquer 

título, a subcontratação de terceiros pelo Compromissário Fornecedor, sem expressa 
anuência da Prefeitura. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – O atraso na entrega, 

sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5 % do valor do contrato por 
dia de atraso. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – REINCIDÊNCIA – Ocorrendo o atraso no fornecimento 

por duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas, a multa a ser aplicada será de 0,5% 
do valor do contrato por dia de atraso, limitando-se a 10% (dez por cento). 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA INEXECUÇÃO – A inexecução total ou parcial do presente 
compromisso de fornecimento acarretará na tomada as seguintes sanções contra 
Compromissário Fornecedor: 
20.1. Advertência; 
20.2. Multa; 
20.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – MULTA – O atraso no fornecimento de qualquer 
parcela do objeto sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5% do 
valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso; 
21.1. O atraso reiterado no fornecimento sujeitará o compromissário à multa de mora de 

0,5% do valor da Ordem de Fornecimento contrato, por dia de atraso; 
21.2. A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à multa 

de 10% (dez por cento) do valor total do compromisso do fornecimento; 
21.3. O fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao devido 

sujeitará o compromissário fornecedor a multa de 0,5% do valor total estimado para o 
presente fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do estabelecido. 
21.4. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento 
administrativo especifico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e 
ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes; 
21.5. As multas são excludentes e independentes e não eximem Compromissário 

Fornecedor da plena execução dos fornecimentos contratados.  
21.6. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento. 
21.7. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo 
representante da Administração, nos moldes do art. 67, § 1º da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DEFESA – Será garantido ao Compromissário 
Fornecedor o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades previstas neste 
compromisso. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – RESCISÃO DO COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO POR ATO UNILATERAL – A rescisão administrativa do presente 
compromisso de fornecimento por ato unilateral da Prefeitura obedecerá ao disposto no 
parágrafo único do art. 78, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – VINCULAÇÃO AO EDITAL – Para efeitos 
obrigacionais tanto no Edital da Licitação na modalidade Pregão para o Registro de 
Preços Nº:30/2022, quanto às propostas nela adjudicadas, bem como a Ata de Registro 
de Preços, integram o presente compromisso de fornecimento, devendo seus termos e 
condições ser considerados como partes integrantes do presente instrumento contratuais. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – FORO – Para todas as questões pertinentes ao 
presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de Mantena – MG, 
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente compromisso de 
fornecimento, em 01 (um) vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas 
instrumentárias para que produza jurídicos e legais efeitos. 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, ___ de __________________ de 2022. 
 
   ________________________________                 ______________________________ 
MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE                COMPROMISSÁRIO                                  
Prefeito do Município de São Félix de Minas           
                Órgão Gerenciador 
 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome: _______________________  Nome: ________________________ 

CPF:__________________________  CPF:__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rua Frei Inocêncio, 236 – centro – Tel.: (33) 32469066 – CEP: 35.275-000 – CNPJ: 01.613.121/0001-71 
www.saofelix.mg.gov.br 

 

 
ANEXO VIII 

 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº:33/2022 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº:30/2022 
Termo de Contrato Administrativo Nº:____/2022 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O 
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS-MG E, DE OUTRO LADO, A 
EMPRESA _______________ PARA FINS DE LOCAÇÃO DE 
IMPRESSORAS COPIADORAS MONOCROMÁTICAS E 
COLORIDAS E SCANNERS, COM REPOSIÇÃO DE TODAS AS 
PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTOS) QUE SE 
FIZEREM NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL, GRAMPO E 
OPERADOR, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

 
O Município de São Félix de Minas, inscrito no CNPJ n° 01.613.121/0001-71, Rua Frei 
Inocêncio, 236, Bairro Centro, Cidade de São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, 
CEP 35.275-000, neste ato representado por seu Prefeito, Marcos Alexandre Gonçalves 
Sordine, CPF n° _____________, residente e domiciliado neste Município, doravante 
denominado simplesmente Contratante, e, de outro lado, a empresa 
________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________, 
localizada na(o) _________________________________, neste ato representada pelo 
seu ________________, Sr. ___________________, portador da Carteira de Identidade 
nº __________________, expedida pela SSP/__, CPF nº ______________, doravante 
denominada CONTRATADA, e de acordo com o constante no Processo Licitatório 
Nº:33/2022, referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços Nº:30/2022, 
resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade com o disposto na Lei nº 
10.520/2002, na Lei 8.666/1993, nas demais legislações pertinentes, em suas alterações 
posteriores, ou em outros dispositivos legais que vierem a substituí-los, que as partes se 
sujeitam a cumprir, mediante as cláusulas e condições estabelecidas a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO – Constitui objeto do presente contrato a locação de 

impressoras copiadoras monocromáticas e coloridas e scanners, com reposição de todas 
as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel, 
grampo e operador, destinadas ao atendimento das atividades das Secretarias 
Municipais, conforme especificações na CLÁUSULA QUARTA deste instrumento 
contratual: 
 
1.1  -  Fazem parte deste Contrato, independentemente de sua transcrição, o Edital de 
Licitação do Pregão Presencial Nº:30/2022, incluindo seus Anexos, e a Proposta da 
CONTRATADA, datada de ___/____/2022, bem como seus anexos, e demais elementos 
constantes do Processo Administrativo de Licitação Nº:33/2022. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO – Por não se tratar da contratação 

de execução de obra ou serviço, não se aplicam os regimes de execução citados no 
inciso VIII do art. 6º da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA – O contrato vigerá da data da sua assinatura até a 

31 de dezembro do corrente ano. 
 
CLÁUSULA QUARTA – EFICÁCIA – O presente contrato só terá eficácia depois de 
aprovado pela autoridade competente e após a publicação de seu extrato no Órgão 
Oficial. 
 
4.1 - Incumbirá à Prefeitura de São Félix de Minas, providenciar, às suas expensas, a 
publicação do extrato do contrato no Órgão Oficial, sendo o mesmo procedimento será 
adotado para eventual termo aditivo. 
 
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO – O presente contrato administrativo tem o valor de 
R$................ (........................), estando os equipamentos especificados abaixo. 
 
ITEM QT. UNID. DESCRIÇÃO MARCA V.UNIT.  V. TOTAL  

       

       

       

Valor total  

  
CLÁUSULA SEXTA – REPACTUAÇÃO – A cláusula de repactuação não se aplica ao 
fornecimento objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – RECEBIMENTO – O recebimento dos equipamentos locados, 

objeto deste contrato, será realizado nos termos do Edital do Pregão Nº:30/2022. 
 
CLÁUSULA OITAVA – PAGAMENTO – O pagamento dos equipamentos locados será 
efetuado nos termos do Edital do Pregão Nº: 30/2022. 
 
CLÁUSULA NONA – GARANTIA – Para a execução do objeto do presente contrato, a 

CONTRATADA está dispensada da apresentação de garantia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO – As despesas inerentes à 
execução do objeto da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações:  
 

DOTAÇÃO NOMENCLATURA FONTE 

   

   

   

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA -  As obrigações 
da CONTRATADA são aquelas previstas no Edital do Pregão Nº:30/2022 e seus Anexos, 
bem como as dispostas abaixo: 
 
11.1 - Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os itens 
ofertados na licitação; 
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11.2 - Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus 
empregados durante o fornecimento; 
 
11.3 - Manter firme sua proposta durante o seu prazo de validade; 

 
11.4 - Entregar os equipamentos para manutenção das atividades das Secretarias 

Municipais, objeto do presente contrato nas especificações contidas no Anexo I deste 
Contrato; 
 
11.5 - Apresentar os documentos fiscais dos itens locados em conformidade com a 

legislação vigente; 
 
11.6 - Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação exigidas no 
Edital; 
 
11.7 - Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido 

pelo fiscal do contrato; 
 
11.8 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
itens em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos equipamentos 
para manutenção das atividades das Secretarias Municipais fornecidos; 
 
11.9 - Estar em situação regular junto à contratante; 
 
11.10 - Comunicar imediatamente à fiscalização do Contrato qualquer anormalidade 
verificada, inclusive de ordem funcional, que atente contra o adequado cumprimento deste 
contrato, para que sejam adotadas as providências necessárias; 
 
11.11 - Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto 
do Contrato; 
 
11.12 - Nomear, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, um preposto 

responsável pelo contrato e um substituto para esse preposto, com a missão de garantir a 
adequada execução do contrato; 
 
11.13 - Fornecer à CONTRATANTE, no mínimo, um número de telefone fixo, um número 

de telefone móvel, um número de fax e um endereço de e-mail, objetivando a 
comunicação rápida no que se refere à execução do presente contrato; 
 
11.14 - Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos, objeto deste Contrato, 

respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo 
ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas 
atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a 
terceiros; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE – As obrigações 

da CONTRATANTE são aquelas previstas no Edital do Pregão Presencial para Registro 
de Preços Nº:30/2022 e seus Anexos, bem como as dispostas abaixo: 
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12.1 -  Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato; 
 
12.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, na forma disposta na cláusula 

treze deste contrato; 
 
12.3 - Aplicar à CONTRATADA as penalidades legais e contratuais; 
 
12.4 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da solicitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO - A execução do 

Contrato será acompanhada e fiscalizada por ______________servidor da, 
especialmente designados pelo (responsável pelo órgão contratante). 
 
13.1 -  A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de São Félix de 

Minas - MG e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica 
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
 
13.2 - A fiscalização do Contrato verificará se os materiais foram entregues de acordo 
com as exigências do Edital e seus Anexos, devendo observar: 
 
13.2.1 - Estando os equipamentos em conformidade, os documentos de cobrança 

deverão ser atestados pela fiscalização do contrato e enviados ao setor responsável pelos 
pagamentos da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas para o devido pagamento; 
 
13.2.2 - Em caso de não conformidade, será lavrado Termo circunstanciado de Recusa 

dos materiais, que será encaminhado à CONTRATADA para adoção das providências 
que se fizerem necessárias. 
 

13.3 - Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA. 
 

13.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o material entregue, se em 
desacordo com os termos do Edital do Pregão Nº:30/2022. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PENALIDADES – Pela infração das cláusulas do 

Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA 
as seguintes penalidades: 
 

14.1 - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 
prejuízos significativos ao objeto da licitação; 
 

14.2 - Multa de 1,00% (um por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para o 
ÓRGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos: 
 

14.2.1 - irregularidade das condições de habilitação e/ou do SICAF, caso a irregularidade 
permaneça por mais de 15 (quinze) dias contados do recebimento de notificação formal 
enviada pela CONTRATANTE; 
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14.2.2 - atraso de até 10 (dez) dias úteis na nomeação do preposto e/ou de seu 
substituto; 
 
14.2.3 - não fornecimento dos contatos exigidos no inciso XVIII da cláusula décima 

primeira do presente contrato; 
 

14.2.4 - demais infrações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas 

que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da licitação nem prejuízos ao erário 
público; 
 

14.3 - multa de 2,00% (dois por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para o 
ÓRGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos: 
 

14.3.1 - paralisação do fornecimento por período de até 01 (um) dias úteis, mesmo em 
caso de greve; 
 

14.3.2 - atraso de 10 (dez) a 20 (vinte) dias úteis na nomeação do preposto e/ou de seu 
substituto; 
 

14.3.3 - irregularidade das condições de habilitação, caso a irregularidade permaneça por 

mais de 30 (trinta) dias contados do recebimento de notificação formal enviada pela 
CONTRATANTE; 
 

14.4 - multa de 5,00% (cinco por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para o 
ÓRGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos: 
 

14.4.1 - paralisação do fornecimento por período de 01 (um) a 05 (cinco) dias úteis, 
mesmo em caso de greve; 
 

14.4.2 - atraso de mais de 20 (vinte) dias úteis na nomeação do preposto e/ou de seu 
substituto; 
 

14.4.5 - demais infrações contratuais consideradas faltas médias, assim entendidas 
aquelas que reduzam ou dificultem a produtividade de pelo menos um servidor da 
CONTRATANTE e/ou acarretem prejuízo leve ao erário público; 
 

14.5 - Multa de 7,00% (sete por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para o 

ÓRGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos: 
 

14.5.1 - paralisação do fornecimento por período de 06 (seis) a 10 (dez) dias úteis, 

mesmo em caso de greve; 
 

14.6 - Multa de 10,00% (dez por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para o 

ÓRGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos: 
 

14.6.1 - paralisação do fornecimento por período de 11 (onze) dias úteis a 30 (trinta) dias 

corridos, mesmo em caso de greve; 
 

14.6.2 - recusa a arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por 
seus empregados durante o entrega dos equipamentos ou causado pela má qualidade 
dos materiais fornecidos; 
 

14.7 - Multa de 15,00% (quinze por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para 

o ÓRGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos: 
 

14.7.1 - paralisação do fornecimento por período de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias 

corridos, mesmo em caso de greve; 
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14.7.2 - demais infrações contratuais consideradas faltas graves, assim entendidas 

aquelas que reduzam, dificultem ou impeçam a produtividade de pelo menos um(a) 
divisão/serviço da CONTRATANTE e/ou acarretem prejuízo médio ao erário público; 
 

14.8 - Multa de 20,00% (vinte por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para o 
ÓRGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos: 
 

14.8.1 - paralisação do fornecimento por mais de 60 (sessenta) dias corridos, mesmo em 
caso de greve; 
 

14.8.2 - demais infrações contratuais consideradas faltas gravíssimas, assim entendidas 
aquelas que impeçam a produtividade de mais de um(a) divisão/serviço da 
CONTRATANTE e/ou acarretem prejuízo grave ao erário público; 
 

14.9 - Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a União, por prazo de até 02 (dois) anos, pela inexecução parcial ou total 
do Contrato, quando essa falta acarretar significativo prejuízo à realização das atividades 
institucionais da CONTRATANTE e/ou ao erário público ou grave descumprimento da 
legislação trabalhista e/ou previdenciária; 
 

14.10 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
brasileira, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, por inexecução total do Contrato que acarrete 
grave prejuízo ao objeto contratado ou por apresentação de informação e/ou documentos 
falsos. 
 

14.11 - As penalidades mencionadas no caput poderão ser cumuladas na forma do 

disposto nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93. 
 

14.12 - O valor das multas aplicadas ou de eventual indenização deverá ser recolhido no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, sendo que a 
aplicação de multa não impede e nem prejudica a aplicação das demais sanções. 
 

14.13 - Se o valor da multa ou eventual indenização não for pago, será descontado do 
pagamento a que a empresa fizer jus, ou ainda, quando for o caso, será inscrito na Dívida 
Ativa do Município, e cobrado judicialmente. 
 

14.14 -  No caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA deverá ser descredenciada 

por período igual ao da suspensão, sem prejuízo das multas previstas e das demais 
cominações legais. 
 

14.15 -  No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório 
e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia 
será de 05 (cinco) dias úteis, contados da respectiva intimação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO – O presente Contrato poderá ser 
rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, observado 
o estabelecido nos artigos 79 e 80 da mesma Lei, e notadamente nos casos abaixo: 
 
15.1 - Cancelamento ou revogação da Ata de Registro de Preços; 
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15.2 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

 
15.3 - O cumprimento irregular de cláusulas ou a lentidão no seu cumprimento, levando a 

Administração a comprovar a impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados; 
 
15.4 - O atraso injustificado do início do fornecimento, sem justa causa e sem prévia 
comunicação à Administração; 
 
15.5 - A paralisação do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicação à 

Administração; 
 
15.6 - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, de posição contratual, bem como 
fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, desde que prejudique a execução do 
Contrato ou implique descumprimento ou violação, ainda que indireta, das normas legais 
que disciplinam as licitações, com exceção dos serviços mencionados no Termo de 
Referência; 
 
15.7 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 
15.8 - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do 
Parágrafo Primeiro do Artigo 67 da Lei n.º 8.666/93; 
 
15.9 - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
15.10 - A dissolução da sociedade; 

 
15.11 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da empresa, desde 

que prejudique a execução do Termo de Contrato; 
 
15.12 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas 
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a qual está subordinada 
a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Termo de 
Contrato; 
 
15.13 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes dos fornecimentos, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à 
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação; 
 
15.14 - A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para o 

fornecimento, nos prazos contratuais, bem como, das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto; 
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15.15 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada 
impeditiva da execução do Termo de Contrato. 
 
15.16 - No caso de rescisão deste contrato, será obedecido o que estabelecem os artigos 

79 e 80 da Lei 8.666 de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES – Este Contrato poderá ser alterado na 
forma do disposto no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, sempre por meio de Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CASOS OMISSOS – Fica estabelecido que, caso venha 

a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, os chamados casos omissos, estes 
deverão ser resolvidos entre as partes, respeitados o objeto deste instrumento, a 
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei n.º 8.666/93, 
aplicando a esses dispositivos, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO – Para todas as questões pertinentes ao 
presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de Mantena - MG, 
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi 
lavrado o presente Contrato, nos termos do art. 60 da Lei n.º 8.666/93, que, lido e achado 
conforme, é assinado em 01 (um) vias, de igual teor e forma, pelas partes contratantes, 
tendo uma via sido arquivada nas dependências da CONTRATANTE, com registro de seu 
extrato. 
 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG,....... de .............................. de 2022. 
 

 
                                                                                                                                       
MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE       REPRESENTANTE DA EMPRESA  
               Prefeito Municipal                                                        CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 

 
Nome ______________________________  Nome __________________________ 
 
CPF: ____________________________      CPF: ____________________________ 
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ANEXO IX 
 

TERMO DE REFERÊNCIA DE LICITAÇÃO PÚBLICA  
 

Objetivo 
 

Tendo em vista o disposto no art. 8º, inc. II, do Decreto n° 3.555/2000, para licitação na 
modalidade Pregão, apresento a seguir estudos preliminares realizados contendo 
elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 
orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição de 
métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, quando for o 
caso. 
 
O Termo de Referência visa esclarecer e direcionar os procedimentos essenciais para a 
Comissão Permanente de Licitação elaborar o ato convocatório e a formalização do 
Processo Administrativo de Licitação. No Termo de Referência, o solicitante apresenta 
sugestões básicas sobre os procedimentos administrativos mais comuns nas licitações 
públicas municipais. O atendimento aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência 
evitará equívocos nas compras e contratações futuras. 

 
O Termo de Referência dispõe sobre questões relacionadas com as formalizações e 
controles dos procedimentos, assegurando ao requisitante a eficácia da sua pretensão. O 
Termo de Referência reproduz as diretrizes e as exigências previstas nas Leis que 
disciplinam o processo formal de licitações públicas, conjugado com a Lei Complementar 
nº. 101, de 04 de maio de 2000. 
 
As sugestões e solicitações constantes do Termo de Referência são de responsabilidades 
do requisitante. Portanto, o não acatamento por parte da CPL na elaboração do Ato 
Convocatório, poderá não atender plenamente o objeto pretendido. 
 
O Termo de Referência deverá fazer parte do Processo Licitatório e estar à disposição 
dos licitantes interessados, uma vez que o Termo de Referência define, detalha e justifica 
a contratação de forma precisa, bem como os critérios para aceitação dos bens, a 
estrutura de custos, os deveres do contratado, os procedimentos de fiscalização, prazo de 
execução do contrato, penalidades aplicáveis, enfim, tudo que possa auxiliar a CPL. 
Desta forma, não poderá ser negado ao licitante o acesso a essas informações, deve 
integrar o Edital ou estar à disposição do licitante para consulta. 
 
OBJETO 
 

O presente documento tem por finalidade definir e especificar os requisitos, objetivos e 
características básicos necessárias, com intuito de contratação de empresas para locação 
de impressoras copiadoras monocromáticas e coloridas e scanners, com reposição de 
todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto 
papel, grampo e operador, destinadas ao atendimento das atividades das Secretarias 
Municipais, incluindo os preços médios calculados com base nas cotações realizadas: 
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ITEM QT. UNID. DESCRIÇÃO 
VALOR UNIT. 
MÉDIO (R$)  

VALOR TOTAL 
MÉDIO (R$) 

01 12  meses 

Locação de 14 (quatorze) multifuncionais monocromáticos: 

impressoras, copiadoras,scaner e fax, com franquia de 5.000 (cinco 
mil) cópias por mês (por equipamento), franquia compartilhada de 
70.000 impressões, velocidade de impressão 42 ppm, resolução de 

impressão 1200 x 1200 dpi,tempo de impressão da primeira página 
menor que 8 segundos. velocidade do processador 1 ghz, memória 
padrão de 1 Gb, capacidade mínima de papel 500 folhas, vidro de 

exposição tamanho oficio, ADF mínimo de 50 páginas. Interface 
padrão Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Ethernet 
10/100/1.000 BASE TX, digitalização duplex. Funções de segurança: 

impressão segura bloqueio de funções, drives compatíveis:    Linux.  
Linguagem de impressão PCL5e/PCL6/PostScript3 .Equipamento 
novo. 

R$ 5.073,33 R$ 60.880,00 

02 12 meses 

Locação de 02  (duas) impressora laser/led colorida, velocidade 
de  impessão 33 ppm em tamanho A4, impessão frente e 
verso,processador de 533 MHz,memoria de 384 MB, interface 

High-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, sistemas 
operacionais Windows 8, Mac,Linux, gaveta para 500 folhas.  
Estimativa de tiragem de 500 impressões. Serão pagas somente 

as paginas impressas. 

R$ 900,00 R$ 10.800,00 

03 12 meses 

Locação 04 Scanners, novos de primeiro uso. configurações mínimas 
Scanner compacto com alimentador de documentos sensor de 

imagem - CIS Duplo   loção Óptica 600 dpi  Modo de Leitura Simplex, 
duplex Interface USB 2.0 de Alta Velocidade 10BASE-T/100BASE- 
TX/1000Base-T, Wi-Fi  Velocidade de digitalização Cor / Mono - até 

30ppm. Ciclo diário 3.000 folhas. Pesos de Papel .27 a 413 g/m2 
Modo de Documento Longo 3.000 mm Máx. Capacidade do 
Alimentador 50 folhas (80g/m²).Saída Resolução  600 x 600 dpi 

Detecção automática de tamanho e  Detecção automática de 
inclinação, Ignorar Página em Branco Detecção Automática de Core, 
auto rotação imagem, processamento de fundo, formatação em 

negrito,  Junto com o Scanner deverá ser ofertado a seguinte 
solução, O software deverá armazenar e distribuir os documentos 
que seguiram os padrões de arquivamento especificados pelos 

arquivos físicos. A solução devera estar embarcada no scanner , não 
havendo necessidade o uso de computadores ou outros dispositivos 
para digitalização, importação e indexação dos documentos 

digitalizados, devera criar estruturas (repositórios) de 
armazenamento categorizado por: Mês; Ano; Recurso; Secretaria; 
Observações e Localização, arquivando os documentos pelo seu 

tipo, devera criar estruturas (repositórios) de armazenamento 
categorizado por:  Número do Processo, Ano, Número da 
Modalidade, Objeto, Secretaria, Recurso, Localização e Observação, 

arquivando os documentos pelo seu tipo. Deverá criar 
estrutestruturas (repositórios) de armazenamento categorizando o 
funcionário por Nome; CPF e matrícula, arquivando documentos pelo 

seu tipo, deverá permitir a consulta dentro do ambiente do sistema 
podendo ser realizada busca pelas estruturas que armazenam os 
documentos ou pelos documentos diretamente, a importação dos 

documentos   para armazenamento no sistema poder ser realizada 
com ou sem o uso de scanners ou multifuncionais, para o 
armazenamento sem o uso de equipamentos o sistema deverá 

possuir uma função onde é possível importar documentos atraves de 
um fluxo de importação, para o armazenamento com o uso de 
equipamentos devera utilizar qualquer equipamento sendo ele 

scanner ou multifuncional onde pode-se incorporar o equipamento a 
função de importação,  plataforma WEB, que possibilita ser acessado 
na intranet e internet, o sistema deverá permitir ser acessado de 

qualquer computador ou dispositivo através do navegador de 
internet. O sistema deverá ser baseado em plataforma open source 
onde não é necessário a contratação a parte de outros softwares, 

banco de dados deverá ser open source para que todas as 
informações estruturadas com uso do sistema sejam de propriedade 
do cliente, o documentos deverão ser estruturados em diretórios 

internos do sistema, o software pode ser instalado em um servidor 
local. A contratante ira disponibilizar as seguintes configurações 
mínimas de sistema operacional windows configuração mínima de 

R$ 2.500,00 R$ 30.000,00 
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4GB de memória RAM, Processador 3.70 ghz e 500 GB de HD, o 
sistema deve gerar um backup local e replicar cópia de toda base de 

dados para um servidor em nuvem, os custos  para instalação do 
software como também armazenamento em nuvem, suporte e 
treinamento ficarão a cargo da contratada, deverá ser dispobibilizado 

espaço mímino para armazenamento em nuvem de 50 GB, 
instalação e treinamento.                                   

TOTAL R$ 101.680,00 

 
JUSTIFICATIVA 
 

O Município de São Felix de Minas vem abraçar medidas modernas na locação 
impressoras copiadoras e scanners, destinadas ao atendimento das atividades das 
secretarias municipais.  
 
A Administração Pública, baseada em moderno princípio administrativo, vem pautando a 
aplicação de seus recursos na busca de obter o melhor resultado com o menor dispêndio 
financeiro. Nessa esteira, a edição do Decreto nº 2.271/97 possibilitou às Unidades 
Administrativas a contratação, de forma indireta, de diversas atividades, dentre as quais 
situa-se a que é objeto do presente Termo de Referência: reprografia (locação de 
copiadoras) e locação de scanners. 
 
A locação de máquinas copiadoras e scanners destinadas ao atendimento das secretarias 
municipais é imprescindível para o desenvolvimento das atividades peculiares às 
atribuições regimentais de cada secretaria, sendo que a locação se justifica tendo em 
vista as seguintes razões:  
 
a) a terceirização integral desses serviços não é recomendável, ou seja, documentos não 
devem ser reproduzidos nas dependências de empresas, fora do controle de cada 
secretaria, nem por funcionários de empresas terceirizadas dentro dos recintos das 
secretarias, em razão do sigilo fiscal que envolve as atividades das Secretarias;  
 
b) a opção pela locação deverá contemplar também a execução de manutenção 
preventiva e corretiva dos respectivos equipamentos, com reposição de todas as peças e 
material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel, grampo e 
operador; 
 
c) há necessidade de máquinas que disponham de recursos que agilizem a reprodução 
de documentos, em razão do envolvimento de servidores nessa tarefa. Com a economia 
de tempo, os servidores podem se dedicar a tarefas de maior complexidade. Essa 
economia de tempo representa uma economia não quantificável, mas de importância. 
A escolha da alternativa da locação deve-se à não existência de disponibilidade de 
recursos de investimentos, bem como a vantajosidade da locação demonstrada. No caso 
de não contratação por locação, as atividades regimentais das secretarias ficarão 
seriamente prejudicadas. 
 
O critério de julgamento das propostas será o do menor preço por item para o objeto da 
licitação, que atenda a todas as exigências do instrumento convocatório e seus anexos. 
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O Edital estabelecerá que os licitantes deverão oferecer proposta para a quantidade total 
de máquinas objeto da licitação, não sendo permitido cotar quantidades inferiores, em 
razão da economia de escala e da possibilidade de compensação das quantidades de 
cópias entre as máquinas, até o limite da franquia total. Caso fosse permitido cotar 
quantidades inferiores de máquinas ao estabelecido no objeto da licitação, a pretensa 
economia poderia ser facilmente eliminada pelo custo adicional de cópias excedentes, 
pois se perderia a possibilidade de compensação da quantidade de cópias entre as 
máquinas de um mesmo contrato, critério este que tem se mostrado altamente vantajoso 
para a Administração. Esta possibilidade de compensação das quantidades de cópias 
entre todas as máquinas é que fornece a maior justificativa para a adoção do critério de 
julgamento pelo menor preço. 
 
Em razão da justificativa acima, fica afastado o permissivo contido no § 7º do art. 23, c/c o 
§ 6º do art. 45, ambos da Lei nº 8.666, de 1993, ou seja, da possibilidade de cotar 
quantidades inferiores. Como o § 7º do art. 23 se refere à compra de bens, sendo a 
locação de bens considerada como prestação de serviços, conforme definição constante 
no inciso II do art. 6º da Lei nº 8.666/93, também fica afastada a exigência para o caso 
concreto. 
 
As especificações das máquinas a serem exigidas na licitação são as comumente 
encontradas no mercado para máquinas com um mínimo de qualidade. 
 
Há necessidade de máquinas que disponham de recursos que agilizem a reprodução de 
documentos, em razão do envolvimento de servidores nessa tarefa. Com a economia de 
tempo, os servidores podem se dedicar a tarefas de maior complexidade. 
 
A velocidade de reprodução mínima exigida de 42 páginas por minuto é muito importante 
em razão da demanda concentrada e do tipo de servidor que extrai cópias. A velocidade 
de 42 páginas por minuto está dentro de perfil de máquinas de média velocidade, pois 
estão disponíveis no mercado máquinas de até 100 páginas por minuto. 
 
As outras exigências de especificação obedecem às mesmas justificativas anteriores, e 
podem ser facilmente encontradas no mercado. 
 
Pelos mesmos motivos, a opção pela locação deverá contemplar também a execução de 
manutenção dos respectivos equipamentos, com reposição de todas as peças e 
suprimentos que se fizerem necessários, exceto papel, grampo e operador disponibilizado 
pela locadora. Esse fato também evita outras licitações e necessidade de servidores para 
acompanhamento de vários contratos. 
 
O próprio Tribunal de Contas da União – TCU já se manifestou acerca do assunto no 
Acórdão TCU nº 2.653/2008 da 1ª Câmara, nos seguintes termos:  
 

Relatório do Ministro Relator 

1. Aprecia-se representação formulada pela empresa Osíris Comércio e Serviços 
Ltda., com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, em face de possíveis 
irregularidades cometidas na condução do Pregão Eletrônico GRA/MF-ES nº 
14/2007, promovido pela Gerência Regional de Administração do Ministério da 
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Fazenda no Espírito Santo, que tem por objeto contratação de serviços de locação 
de equipamentos - impressoras e copiadoras.  

2. A representante considerou descabidas as seguintes exigências: a) 
equipamentos novos de primeiro uso e primeira locação, b) certificado do fabricante 
para comercializar e prestar serviço de assistência técnica da marca das 
impressoras, e c) ter na localidade a serem instalados os equipamentos, posto 
autorizado pelo fabricante ou do licitante, com funcionários treinados.  

5. O Analista responsável pela instrução de fls. 43/46, com a anuência do Diretor (fl. 
48) e do Secretário (fl. 49), analisou as exigências impugnadas, conforme 
precedentes deste Tribunal, concluindo que, quanto à solicitação de equipamentos 
novos, a irregularidade estaria descaracterizada. Já a exigência de certificado do 
fabricante seria, de fato, irregular, e, para que tal falha não se repetisse, caberia 
propor determinação à GRA/MF-ES nos mesmos termos do Acórdão 423/2007-
Plenário.  

É o relatório.  

Voto do Ministro Relator 

2. Trata-se de representação formulada pela empresa Osíris Comércio e Serviços 
Ltda., com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, em face de possíveis 
irregularidades cometidas na condução do Pregão Eletrônico GRA/MF-ES nº 
14/2007, promovido pela Gerência Regional de Administração do Ministério da 
Fazenda no Espírito Santo, que tem por objeto contratação de serviços de locação 
de equipamentos - impressoras e copiadoras.  

3. Assiste razão ao Analista responsável pela instrução, cuja proposta de 
encaminhamento foi acolhida pelos dirigentes da Secex-ES.  

4. Quanto à solicitação de equipamentos novos, a irregularidade está 
descaracterizada, fazendo parte do poder discricionário da Administração. Além 
disso, as dúvidas da representante se mostraram inconsistentes, uma vez que o 
edital é objetivo: "Anexo I - 4.2 - O equipamento será novo, de primeiro uso".  

 
Em conformidade com o Parecer/SDF/PFN/RS/Nº 270/2005, de 30/06/2005, emitido no 
processo administrativo nº 11080.000675/2005-45, em sede de consulta, não há 
obrigatoriedade de elaboração de Plano de Trabalho e de Projeto Básico previamente à 
contratação de locação de bens e de assinaturas de jornais, revistas e publicações 
periódicas em geral, conforme conclusão do mencionado Parecer, abaixo transcrito:  

 

Do exposto, concluo por sugerir que em resposta à consulta formulada seja 
declarado que na instrução dos autos administrativos formalizados em 
contratação de locações de bens e de assinaturas de jornais, revistas e 
publicações periódicas em geral, seja declarado que, pelos motivos expostos 
neste articulado, não é juridicamente exigível a apresentação de plano de 
trabalho e de projeto básico, bem como se recomende à unidade consulente que 
instrua tais autos com documento que contenha as justificativas, especificações e 
quantitativos dos bens/publicações cuja locação ou assinatura a Administração 
pretenda contratar.  

 
O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços de locação de 14 
(quatorze) impressoras copiadoras monocromática, com franquia compartilhada de 5.000 
(cinco mil) cópias mês por equipamento  02 impressoras laser/led colorida e 04 scanners. 
 
REGISTRO DE PREÇO 
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O Sistema de Registro de Preços é o conjunto de procedimentos para registro formal de 
preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. É 
um tipo de procedimento de licitação onde os ganhadores não efetivam imediatamente 
após a adjudicação e homologação do certame a entrega de seus produtos/serviços nem 
recebem os empenhos assim que forem declarados aptos a negociarem com o órgão 
licitante.  
Eles apenas comparecem ao certame para informar que estão dispostos a vender e/ou 
prestar os serviços ao município por um preço determinado e válido por um período de 
até 12 (doze) meses.  
 
No registro de preços administração tem uma garantia de fornecimento certo a preço 
previamente declarado, nas outras modalidades licitatórias corre-se frequentemente o 
risco de os certames fracassarem por ausência de licitantes, variação nos preços, 
ausência de pronta entrega/atendimento. 
Os objetivos principais do Sistema de Registro de Preços são: 

 redução de custos; 

 otimização dos procedimentos licitatórios; 

 garantia de fornecimento sempre ao menor preço praticado pelo mercado; 

 aceleração dos prazos legais exigidos para a formalização dos atos administrativos 
inerentes a licitação; 

 dispensa da obrigatoriedade de manutenção de estoques nas dependências do órgão 
(o produto fica com o licitante vencedor, no seu armazém, e por sua conta); 

 facilidade na distribuição (o produto segue uma linha reta entre fornecedor usuário).  
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não poderá ser superior a um ano, 
computadas neste as eventuais prorrogações. Os contratos decorrentes do SRP terão 
sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e 
respectivos contratos. 
 

Na Ata de Registro de Preços os preços poderão ser registrados tantos fornecedores 
quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a 
quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte: 
 

 o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em 
Órgão Oficial da administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da ata de 
registro de preços; 

 quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a 
ordem de classificação das empresas constantes da ata; 

 os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de 
contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da ata de registro de preços, para que este 
proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados. 
 
A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a 
contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 
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A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem. 
 
Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão 
gerenciador da ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços 
a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 
 
Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para assinatura da ata de registro de preços e compromisso de fornecimento 
que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas. 
 
A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador 
do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de 
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 
aquisição ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei de 
Licitações. 
 

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de 
tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços 
estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e 
facultativo nos demais em que a administração puder substituí-lo por outros 
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, 
autorização de Aquisição ou ordem de execução de serviço.     

 
A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 
no art. 65 da Lei de Licitações. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos 
serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores. 
 
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá convocar o fornecedor visando à 
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado, 
frustrada a negociação. O fornecedor será liberado do compromisso assumido e poderão 
ser convocados os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
da ata de registro de preços. 
 
O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

 descumprir as condições da ata de registro de preços; 

 não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido, sem justificativa aceitável; 

 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado;  

 tiver presentes razões de interesse público. 
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Usuários do Registro: Durante a vigência da Ata de Registro de Preços qualquer órgãos 

ou unidade da Administração poderão utilizar a referida ata, podendo ainda, outros órgãos 
solicitar a participação na Ata de Registro de Preços de acordo com a legislação vigente: 
 

 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; 

 Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento;  

 Secretaria Municipal de Saúde; 

 Secretaria Municipal de Administração e Governo; 

 Secretaria Municipal de Agricultura  e Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 

 Gabinete do Prefeito. 

 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

  
A legislação básica a ser definida como fundamentação para a realização do 
procedimento licitatório são Lei Federal nº. 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº. 
8.883/94, Lei Federal nº. 9.648/98, Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 101/00, Lei nº. 10.520/02 e Decreto 
Municipal que dispõe sobre o Regimento Interno da Comissão Permanente de Licitação. 
 
Os atos convocatórios deverão ser publicados de forma resumida (extrato), contendo a 
indicação do local onde os interessados poderão obter o texto integral do Edital e todas as 
informações sobre a licitação. 
 
Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluirá o do vencimento, e 
considerará apenas os dias de expediente do órgão licitante, nos termos do art. 110 da 
Lei Federal nº. 8.666/93. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente no 
órgão ou na entidade promotora da licitação. 
 
Na modalidade Pregão, o aviso de licitação deverá ser publicado, no mínimo, uma vez no 
Diário Oficial do Respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, 
e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de 
grande circulação, não podendo o prazo de publicação ser inferior a 08 (oito) dias úteis. 

 
PLANO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

 
O Plano de Manutenção será executado, observadas as características locais, conforme 
disposto abaixo:  
 
I. Fica esclarecido que não há obrigatoriedade de atendimento, por parte da Contratada, 
fora do horário de expediente, e que o referido horário, somente para fins deste Termo de 
Referência, é de segundas às sextas-feiras das 08h00 às 11h00 e de 12h30min às 16h00. 
 
II. Manutenção corretiva: o início do atendimento de chamados deverá ser efetuado em 
até 8 (oito) horas úteis (horário de expediente) a partir da solicitação feita.  
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III. Período máximo de inoperância (parcial ou total) de cada máquina copiadora 
(conclusão do atendimento) e scanner: será até o final do expediente do dia útil seguinte, 
contado do início do atendimento ao chamado de manutenção corretiva, salvo a 
ocorrência de fato devidamente justificado e aceito pela fiscalização do contrato.  
 
IV. Caso se constate a necessidade de retirar qualquer peça (incluindo componente e 
material) para conserto, e o reparo demandar mais tempo do que o período máximo de 
inoperância de cada máquina copiadora e scanner, a Contratada deverá substituir a 
mesma por outra, que realize a mesma função, pelo tempo necessário ao reparo. 
  
V. Para cada manutenção corretiva efetuada, a Contratada deverá apresentar Relatório 
de Assistência Técnica, que conterá a data e hora do início da manutenção e a descrição 
simplificada do trabalho realizado, nome, CPF e assinatura do técnico responsável. O 
Relatório de Assistência Técnica deverá ser assinado por representante da Contratante, 
ao término do serviço.  
 
VI. A manutenção corretiva deverá ser efetuada por ocasião de solicitação de serviços, 
tantas vezes quanto necessária, e deverá incluir a reposição de todas as peças e 
suprimentos que se fizerem necessários, exceto papel. 
  
VII. A solicitação de manutenção corretiva será realizada verbalmente e, caso não seja 
atendida no prazo previsto neste Termo de Referência será feita por escrito, por qualquer 
meio, inclusive por intermédio de fax ou por correio eletrônico.  
 
VIII. Executar todos os testes de segurança especificados nos manuais técnicos dos 
equipamentos.  
 
DEVERES DA LOCADORA  
 
Os serviços de locação de copiadoras e scanner serão executados pela Contratada, 
obedecendo ao estabelecido neste Termo de Referência, no Edital e seus anexos, no 
Instrumento de Contrato, na Lei nº 8.666/93 e demais normas legais e regulamentares 
pertinentes. 
 
Destacam-se, além de outras obrigações constantes do Edital e do Contrato, as seguintes 
obrigações da Contratada:  
 
I. Instalar o(s) equipamento(s) objeto da presente licitação nas especificações, 
quantidades e nos locais indicados neste Termo de Referência em perfeitas condições de 
uso, permitindo a sua utilização plena nos locais indicados neste Termo de Referência, 
ou, no máximo, em até 2 (dois) dias úteis após a assinatura do instrumento de contrato, 
se esta assinatura ocorrer após aquela data.  
 
II. Prestar assistência técnica corretiva, durante o horário de expediente da repartição, 
com reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem 
necessários, exceto papel, a fim de manter o equipamento em perfeitas condições de uso, 
quando solicitado, ocasião em que deverá: 
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a) Limpar, regular, ajustar e lubrificar a máquina e realizar testes em condições normais 
de uso de todas as partes vitais da mesma, caso seja necessário;  
 
b) Substituir e consertar todas as peças que apresentarem defeito e desgaste pelo uso 
normal do equipamento;  
 
c) Refazer o serviço que apresentar qualquer tipo de defeito ou que estiver fora das 
especificações contidas na proposta de preços. 
  
III. Atender aos chamados da Locatária, dentro de um prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, sempre que o equipamento apresentar alguma irregularidade em seu 
funcionamento.  
 
IV. Emitir relatório de assistência prestada, a ser assinado por representante da Locatária, 
ao término do serviço.  
 
V. Designar representante para atuar junto ao município, ou pessoa por ela designada, e 

à fiscalização do contrato, para tratar de assuntos relacionados ao serviço com 
especificações dos limites do seu poder de decisão imediata. 
 
VI. Substituir qualquer executor do serviço, a critério do município, não podendo haver 

interrupção do mesmo, devendo a Locadora providenciar a substituição para a chamada 
seguinte.  
 
VII. Responder pelas perdas e danos causados por seus empregados, ainda que 

involuntariamente, às instalações do prédio, mobiliário, máquinas, equipamentos, ou de 
propriedade de terceiros sob responsabilidade do município, durante a execução do 
serviço, substituindo os referidos bens por outros semelhantes, no prazo de até 10 (dez) 
dias após decisão final, devendo ser oportunizada à Locadora defesa prévia. 
  
VIII. Prover seus funcionários com equipamento de proteção adequados à execução do 

serviço objeto da contratação.  
 
IX. Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, 
quando em serviço.  
 
X. Proceder à substituição do equipamento pendente de assistência técnica por outro em 

perfeito estado de funcionamento após 05 (cinco) dias úteis de paralisação, sem ônus 
para a Locatária.  
 
XI. Manter em estoque no mínimo 01 (um) tonalizador em cada um dos 3 (três) locais 

onde serão instalados os equipamentos.  
 
XII. Fornecer todo o material de consumo e peças de substituição, exceto papel.  
 
XIII. Realizar o serviço objeto da presente licitação com copiadoras, scanners e materiais 
de qualidade, assim como com profissionais qualificados e nos prazos previstos.  
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XIV. Efetuar, entre os dias 25 (vinte e cinco) e 30 (trinta) de cada mês, a leitura dos 

medidores para fins de faturamento, apresentando, de imediato, à Locatária, cópia do 
cartão de leitura, onde deverão constar, por mês, os seguintes registros: medidor inicial, 
medidor final e o número de cópias tiradas. Os cartões não poderão conter rasuras, 
devendo ser assinados sob carimbos identificadores dos representantes da Locatária e da 
Locadora.  
 
XV. Efetuar a compensação automática do copiado, até o mínimo contratual, caso se 
verifique excedente à franquia individual dos equipamentos.  
 
XVI. Mensalmente, junto com a Nota Fiscal/Fatura do mês, a Locadora encaminhará 

planilha com a discriminação das cópias/impressões realizadas por cada uma das 
copiadoras.  
 
XVII. Considerado inadequado o serviço prestado, o Fiscal de Contratos notificará a 

Locadora, a qual devera adequar suas atividades às exigências apresentadas, nos prazos 
cominados.  
 
XVIII. Prestar os serviços do presente Termo de Referência dentro de elevados padrões 

de qualidade. 
 
XIX. Garantir que, na ocorrência de mudança de local durante a vigência do contrato, 
ficará obrigada a executá-lo no(s) novo(s) endereço(s), desde que este(s) se localize(m) 
dentro do município. 
  
XX. Ministrar treinamento para 2 operadores por equipamento do objeto da licitação, sem 
qualquer ônus adicional para a Contratante, imediatamente após a instalação de cada 
máquina. 
 
XXI. Disponibilizar equipamentos de boa qualidade e realizar a sua assistência técnica 
utilizando peças e suprimentos de boa qualidade e compatíveis com as especificações do 
fabricante para cada equipamento locado, assim como utilizando profissionais 
qualificados e realizando os serviços dentro dos prazos previstos.  
 
XXII. Fornecer uma cópia do manual, em português, para cada máquina, ou um guia de 

consulta rápida sobre a operacionalidade da máquina.  
 
XXIII. Refazer, sem custos adicionais e no mesmo prazo definido para o serviço rejeitado, 
todos os serviços recusados pela fiscalização do contrato.  
 
XXIV. Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização do contrato, inerentes ao 

objeto da contratação.  
 
XXV. Responder por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou 
venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços e produtos fornecidos.  
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XXVI. Assumir todos os encargos e despesas que se fizerem necessários para o 
adimplemento das obrigações decorrentes da contratação, tais como: mão-de-obra para 
manutenção corretiva das máquinas, transportes, fretes, ferramentas, peças e acessórios, 
inclusive de consumo (cilindro, toner, revelador e demais que se fizerem necessários), 
excetuando-se apenas o papel destinado à produção de cópias.  
 
XXVII. Responsabilizar-se pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens de 
seus empregados e eventuais terceirizados, recolhimento de todos os encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, além de seguros e indenizações, contribuições fiscais e 
parafiscais, emolumentos e suas majorações, taxas e tributos pertinentes, conforme a 
natureza jurídica da Contratada, bem como por quaisquer acidentes ou mal súbito de que 
possam ser vítimas, quando em serviço, na forma como a expressão é considerada na 
legislação trabalhista, ficando ressalvado que a inadimplência da Contratada para com 
estes encargos não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto do contrato, ficando ciente de que não se estabelece, por força da 
prestação dos serviços objeto deste Memorial Descritivo, qualquer relação de emprego 
entre a Contratante e os empregados que a Contratada fornecer para execução dos 
serviços.  
 
XXVIII. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os custos, despesas e encargos 

resultantes da execução dos serviços e no local de prestação dos mesmos, no que 
couber, tais como: peças, fretes, traslados, transportes, equipamentos, locação de imóvel, 
alimentação, acomodações, seguros, limpeza, vigilância, manutenção, etc., incidentes ou 
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, inclusive seguro contra acidentes no 
trabalho, assim como ferramental e equipamentos de segurança.  
 
XXIX. Não transferir, subcontratar ou ceder, total ou parcialmente, a qualquer título, os 
direitos e obrigações decorrentes da adjudicação dos serviços objeto deste Memorial 
Descritivo, a não ser que haja autorização expressa da Contratante.  
 
XXX. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-
los de acordo com as especificações constantes da proposta, deste Memorial Descritivo e 
do instrumento convocatório e seus anexos.  
 
XXXI. Relatar à fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada nos 
equipamentos.  
 
XXXII. Assumir integral responsabilidade (administrativa, civil e penal) pelos danos 

causados à União ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos 
locais de prestação dos serviços contratados, inclusive por acidentes, mortes, perdas ou 
destruições e quaisquer reclamações cíveis ou trabalhistas que possam surgir.  
 
XXXIII. Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados utilizados 
na execução dos serviços objeto deste Memorial Descritivo, a legislação vigente sobre 
tributos, trabalho, segurança, previdência social e acidentes do trabalho, por cujos 
encargos responde, unilateralmente, em toda a sua plenitude.  
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XXXIV. Acatar e respeitar as disposições constantes de normas e regulamentos que 
forem baixados pelo Município, na área de prestação dos referidos serviços.  
 
XXXV. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por 
ocasião da licitação.  
 
XXXVI. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessárias na contração do objeto da presente licitação, até 25% do valor do 
contrato.  
 
XXXVII. Identificar todos os equipamentos, ferramentas, utensílios e suprimentos de sua 

propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da 
Administração.  
 
XXXVIII. Não contratar empregados - após a data da licitação e para executar os serviços 

contratados - ligados por laços de parentesco até o 3º grau a servidores da Contratante, 
ativos ou aposentados há menos de 5 (cinco) anos.  
 
XXXIX. Informar aos seus empregados da proibição de retirarem-se dos prédios ou 

instalações da Contratante portando volumes ou objetos, sem a devida autorização da 
Fiscalização do Contrato.  
 
XL. Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da Contratante 

e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados.  
 
XLI. Fornecer número telefônico fixo ou móvel e fax, objetivando a comunicação rápida no 
que tange aos serviços contratados.  
 
XLII. Comunicar à Locatária quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus 

empregados quando da execução dos serviços contratados, que prejudiquem ou possam 
prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer a integridade de pessoas e do 
patrimônio público.  
 
XLIII. Apresentar, quando e se solicitado pela fiscalização do contrato, relatório que ateste 
os serviços e o grau de satisfação com os mesmos, a ser providenciado junto ao 
responsável pela Unidade onde os serviços foram prestados.  
 
DEVERES DA LOCATÁRIA  
 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes, são obrigações da Locatária:  
 
I - Designar representante para fiscalizar os serviços contratados. 
  
II - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, bem como atestar nas notas 
fiscais/faturas o efetivo cumprimento do objeto contratado e o seu recebimento. 
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III - Proporcionar à Locadora as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar 
normalmente os serviços contratados.  
 
IV - Disponibilizar locais para a instalação das máquinas copiadoras. 
  
V - Prestar aos funcionários da Locadora todas as informações e esclarecimentos 
necessários à execução dos serviços objeto do contrato e indicar os locais onde os 
serviços serão executados.  
VI - Efetuar os pagamentos devidos.  
 
VII - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em 
especial, aplicação de sanções, alterações e revisões do Contrato. 
  
VIII - Cumprir rigorosamente as orientações da Locadora, no tocante à utilização dos 
equipamentos.  
 
IX - Não trocar ou alterar peças dos equipamentos, sem prévia autorização da Locadora.  
 
X - Autorizar a colocação de novas peças, exigidas em virtude de leis ou determinações 
das autoridades competentes.  
 
XI - Autorizar a execução dos serviços ou substituições de peças se entender necessário 
ao eficiente funcionamento dos equipamentos.  
 
XII - Aplicar à Locadora as sanções regulamentares e contratuais.  
 
XIII - Não direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa contratada  
 
FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

A Prefeitura Municipal de São Felix de Minas deverá adotar como critério para formação 
de planilha básica de preços as cotações realizadas (em anexo). 

 
Será desclassificada a licitante que apresentar preços manifestamente inexequíveis, 
assim considerados aqueles que não venham a demonstrar sua viabilidade, por meio de 
documentação que comprove que os custos dos insumos serão coerentes com o 
mercado; 
 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
 
A ordem de fornecimento para execução (ordem de compra), que são objeto da Ata de 
Registro de Preços será autorizada, em todo caso, pelo Prefeito, ou Setor de Compras. 

 
VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
A Ata de Registro de Preços decorrente deste certame vigorará por 12 (doze) meses, a 
partir da data de sua assinatura, podendo, em caráter excepcional, devidamente 
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justificado e mediante autorização da autoridade superior, ser prorrogado por meio de 
Termo Aditivo. 
 
PAGAMENTO 

 
O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, em até 30 
(trinta) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no setor de 
compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta 
corrente indicada pela contratada. 
 
A condição de pagamento pela execução do objeto da presente licitação será 
mensal; após comprovada a execução dos serviços através de relatórios de medições 

dos serviços (cópias), pelo setor responsável, o pagamento será até 08 (oito) dias úteis 
através de depósito bancário, que será realizado pelo Setor de Finanças desta Prefeitura. 
  
Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar nota fiscal/fatura, de acordo 
com a Nota de Empenho, indicando os serviços, quantidade, preço unitário e preço total, 
de acordo com o registrado em Ata.  
 
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou 
correção monetária.  
 
O pagamento somente será realizado após a comprovação de regularidade da 
documentação obrigatória da licitante vencedora, por meio de consulta “on-line” feita pela 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento ou mediante a apresentação da 
documentação obrigatória (Prova de Regularidade Junto ao FGTS e INSS), devidamente 
atualizada. 
 
Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou 
prestação de serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei nº. 9.430, de 
27.12.96. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, 
desde que apresentem Declaração na forma do Anexo VI da IN SRF nº. 306 de 12 de 
março de 2003.  
 
Para execução do objeto desta licitação, o adjudicatário atenderá o seguinte: Os serviços 
serão executados de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de 
Administração e Governo, após autorização da mesma. 
 
As despesas diretas e indiretas, inclusive frete e impostos atualmente devidos por lei 
correrá por conta do adjudicatário. 
 
SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 
Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado 
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no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor 
empenhado.  
 
Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades 
nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 

 advertência;  

 multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

 suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 
das demais cominações legais. 
 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da 
Administração no sentido da aplicação da pena.  
 
As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta 
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo 
de 05 (cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado 
judicialmente.  
 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para 
registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser 
informada no ato da compra. 
 
A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade da Prefeitura, devendo 
constar na mesma o número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a 
cópia ao processo administrativo de licitação. 
 
O Responsável pelo Setor de Compras solicitará a Contabilidade Geral, a emissão da 
nota de empenho que deverá conter a autorização do ordenador de despesa. 
 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Esta Secretaria sugere que para que sejam consideradas habilitadas à contratar com o 
Município as empresas apresentem a seguinte documentação: 
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Documentação Relativa à Habilitação Jurídica: 
 

 cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de 
empresa individual; 

 registro comercial, no caso de empresa individual; 

 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; 

 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

 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 exigir; 
 
Documentação Relativa à Habilitação Fiscal: 
 

 Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma 
licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado; 

 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da 
Dívida Ativa da União e Receita Federal); 

 Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da 
sede da licitante; 

 Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

 Prova de Regularidade junto ao INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social; 

 Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço) 
demonstrando situação regular; 

 Alvará de Licença e Localização; 

 Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos. 
 
PROPOSTA DE PREÇOS 
 

O valor estimado para a contratação dos serviços de locações de copiadoras impressoras  
e scanners é de R$ 101.680,00 (cento e um mil, seiscentos e oitenta reais) durante 12 

(doze) meses, já estando incluídos reposição de todas as peças e material de consumo 
(suprimentos) que se fizerem necessários, exceto papel, grampo e operador.  
 
Sugere-se ainda que as propostas sejam apresentadas conforme formulário a ser 
fornecido pela Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, (modelo de proposta), ou em 
formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, 
assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item e valor total, expresso em reais 
(R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, 
conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas; 
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Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o 
atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado 
e constante da proposta; 
 
Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de apresentação da proposta, não havendo indicação expressa, esse 
prazo será considerado como tal; 
 
Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para 
contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva, os dados referentes à 
conta bancária poderão ser informados na fase da contratação. 
 
Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica prevalecerão às da proposta, ocorrendo divergência entre o valor 
unitário e total para os lotes do objeto do edital, será considerado o primeiro. 
 
Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
 
A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 
entrega do objeto licitado, conforme disposto neste Edital. 
 
Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato 
convocatório. 
 
HOMOLOGAÇÃO/ PROVA CONCEITO 
 

Os equipamentos e os softwares serão objetos de homologação uma semana após 
declaração da proposta vencedora, cabendo ao corpo técnico da contratante apresentar 
parecer se os mesmos atendem ou não as necessidades deste órgão num prazo máximo 
de 05 dias, sendo somente após este parecer a assinatura do contrato.  
 
LOCAL E CONDIÇÕES PARA ENTREGA 
 
O fornecimento do objeto desta licitação deverá ser iniciado mediante ordem de 
fornecimento emitida pelo Responsável pelo Setor de Compras, contados a partir da 
assinatura do recebimento da mesma, devendo a entrega ocorrer na sede do município 
no prazo máximo de 02 (dois). Não ocorrendo a entrega dos equipamentos o fornecedor 
deverá se justificar perante ao Município que poderá dar um prazo máximo de 24h00 
(vinte e quatro) horas para que se proceda à entrega dos mesmos. 
 
A entrega dos equipamentos licitados se dará na sede do Município, por conta da 
empresa vencedora desta Licitação, diretamente nos locais indicados pelo Setor de 
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Compras. 
 
Além da entrega no local designado pelo Município, deverá (ão) a(s) licitante(s) 
vencedora(s) também descarregar e armazenar os equipamentos, nos locais indicados 
pelo Setor de Compras, comprometendo-se, ainda, integralmente com eventuais danos 
causados aos mesmos no transporte e descarga. 
 
DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
O Município de São Félix de Minas estabelecerá critério de fiscalização do cumprimento 
do instrumento de Ata/Contrato, por intermédio  da Secretaria de Administração e 
Governo para esta finalidade, através da Assessoria de Controle Interno ou quaisquer 
outros meios. 
 
 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas – MG, 27 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 

Sabrina Gonçalves Castória Cassiano Sordine 
Secretaria de Administração e Governo 
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ANEXO X 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS No:30/2022 

 
 
 

EMPRESA: __________________________________ 
 
ENDEREÇO COMPLETO: _____________________________________. 
 
CNPJ/MF DA EMPRESA: __________________________ 
 
TELEFONE: (__) ___________________  FAX:_________________________ 
 
E-MAIL: _____________________________                 
 
Recebi do Município de São Félix de Minas, cópia do Edital do Pregão para Registro de 

Preços Nº:30/2022, cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação 

serão recebidos pelo Pregoeiro às 09h00 do dia 13/07/2022, na sala da Comissão 

Permanente de Licitações, situado á Rua Frei Inocêncio, nº 236 – centro – São Félix de 

Minas - MG. 

 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG,  ___ de _____ de 2022. 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
NOME DA EMPRESA 

 
CNPJ: ________________ 

 
 
Nome Legível: _______________________________________ 
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