
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Praça Misael Luiz de Carvalho, n° 84 - (34) 3851-9812
compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021

Processo Licitatório n° 084/2021

Torna-se  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  a  Prefeitura  Municipal  de 

Carmo do Paranaíba, por meio do Setor de Compras e Licitações, sediado à Praça Misael Luiz de 

Carvalho, nº 84, bairro Centro, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, 

na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento  menor preço por lote, nos termos da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 

7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril,  

de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de 

junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 31 de agosto de 2021.

Horário: 13:30.

Sítio eletrônico: www.licitanet.com.br     

Modo de disputa: Aberto, conforme art. 32 do Decreto 10.024 de 20/09/2020.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de 

segurança, criptografia e segurança, em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) 

Pregoeiro(a) do Município de Carmo do Paranaíba/MG e Equipe de Apoio, legalmente designados 

Decreto Municipal nº 6.420 de 14/01/2021, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados 

ou transferidos para a Plataforma “LICITANET”, Licitações “on-line” constante da página eletrônica 

www.licitanet.com.br.

2. OBJETO

2.1. Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de  outsourcing  de 

impressão, consistindo na reprodução de documentos (impressão e cópias) e digitalização, com 

fornecimento de equipamentos, bilhetagem da solução instalada, manutenção preventiva e corretiva 

dos equipamentos com substituição de peças e fornecimento de insumos originais (exceto papel),  

para atendimento à estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba/MG, 

conforme definições contidas no Termo de Referência.

2.2. O critério de julgamento adotado será o  menor preço por lote, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
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2.3. O valor previsto da licitação é de R$ 585.330,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos 

e trinta reais).

3. CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

3.1. O  edital  completo  encontra-se  no  site  www.carmodoparanaiba.mg.gov.br e 

www.licitanet.com.br. 

3.2. Todas as alterações, retificações ou esclarecimentos que porventura se fizerem necessários 

serão  publicados  no  Diário  Oficial  dos  Municípios  Mineiros  (AMM),  no  site 

www.carmodoparanaiba.mg.gov.br e/ou  Diário  Oficial  da  União  (DOU),  sendo  que  o 

acompanhamento destas informações será de total responsabilidade das licitantes.

3.2.1. Se for solicitado pela licitante (via e-mail ou telefone), o edital também poderá ser 

enviado por e-mail, não sendo necessário o pagamento do custo do edital.

3.3. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame, obrigam-

se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.carmodoparanaiba.mg.gov.br 

bem  como  as  publicações  no  site  da  AMM  –  Associação  Mineira  de  Municípios,  visando  ao 

conhecimento de possíveis alterações e avisos. 

3.4. Impugnações  e/ou  esclarecimentos  aos  termos  do  Edital  poderão  ser  interpostas  por 

cidadão e por licitantes em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública,  mediante  petição  a  ser  enviada,  preferencialmente,  para  o  e-mail 

compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br, ou, ainda, protocolizadas no Setor de Protocolos, dirigidas 

ao(a) Pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para recebimento das propostas.

3.4.1. A  petição  deverá  ser  assinada  pelo  cidadão,  acompanhada  de  cópia  de  seu 

documento de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, 

com indicação de sua razão social, número do CNPJ e endereço, acompanhado de cópia do 

documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação 

legal  (contrato  social,  se  sócio,  contrato  social  e  procuração,  se  procurador,  somente 

procuração, se pública). 

3.5. As respostas do(a) Pregoeiro(a) às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas 

por  e-mail  e  disponibilizadas  nos  sites  www.carmodoparanaiba.mg.gov.br,  ficando  acessíveis  a 

todos os interessados. 

3.6. No site  citado  serão  disponibilizadas,  além das  respostas,  outras  informações que o(a) 

Pregoeiro(a)  julgar  importantes,  razão  pela  qual  os  interessados  devem  consultar  o  site  com 

frequência. 

3.7. O  Município  de  Carmo  do  Paranaíba  não  se  responsabilizará  por  impugnações 

endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado 

recebimento pelo(a) Pregoeiro(a), e que, por isso, sejam intempestivas. 
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3.8. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

3.9. A  decisão  do(a)  Pregoeiro(a)  será  enviada  ao  impugnante  por  e-mail,  no  prazo  de  48 

(quarenta e oito) horas, e será divulgada no site deste Município para conhecimento de todos os 

interessados.

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta licitação, toda e qualquer Pessoa Jurídica, que seja credenciada 

no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas 

neste Edital e seus anexos.

4.2. O  licitante  deverá  estar  devidamente  cadastrado  junto  à  Licitanet,  no  sítio  eletrônico 

www.licitanet.com.br.

4.3. Em se tratando de Microempresa – ME, ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a aprovação 

desta condição será efetuada mediante certidão, expedida pela Junta Comercial e deverá ocorrer do 

credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006.

4.4. Declaração,  firmada  pelo  representante  legal  da  empresa,  de  não  haver  nenhum  dos 

impedimentos previstos no § 4º do art.  3º  da Lei  Complementar nº 123/2006, conforme modelo 

constante do Anexo VI.

4.5. O  licitante  que  apresentar  declaração  falsa  responderá  por  seus  atos,  civil,  penal  e 

administrativamente nos termos da lei.

4.6. O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico,  a título  de 

remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, 

que  poderá  escolher  entre  os  Planos  de  Adesão  disponíveis  no  site  detentor  da  plataforma 

eletrônica (www.licitanet.com.br).

4.7. O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº 

10.520/02.

4.8. Correrá por conta das licitantes todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação 

de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais 

atos.

4.9. A participação na licitação importa total  submissão dos proponentes às condições deste 

edital.

4.10. Cada licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante legal,  o qual somente 

poderá representar uma empresa, devidamente munido de credencial, que será o único admitido a 

intervir em todas as fases do procedimento licitatório.

4.11. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação:

4.11.1. Empresas  em estado  de falência,  concordata  ou  em processo  de  recuperação  

judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.
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Ressalva:  É  possível  a  participação  de  empresa  em recuperação  judicial,  desde  que  

amparada em certidão  emitida  pela  instância  judicial  competente,  que  certifique  que a  

interessada  está  apta  econômica  e  financeiramente  a  participar  de  procedimento  

licitatório  nos  termos  da  Lei  Federal  n.  8.666/1993”.  (TCU,  Ac.  8.271/2011-2a  Cam,  

DOU de 04.10.2011).

4.11.2. Empresas que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar  

neste  Município  ou  que  tenham  sido  declaradas  inidôneas  por  qualquer  órgão  da  

Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.  

Será consultado no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) no site 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis a situação da empresa.

4.11.3. Quaisquer servidores públicos vinculados ao órgão promotor da licitação,  

bem assim a empresa ou instituição que tenha em seu quadro societário,  dirigente ou  

responsável técnico que seja também servidor público vinculado;

4.11.4. Empresas estrangeiras que não funcionam no país;

4.11.5. Empresas  que  possuírem sócio,  diretor  ou responsável  técnico  que  tenha  tido  

vínculo empregatício com o Município há menos de 180 (cento e oitenta) dias, anteriores à 

data da publicação deste edital;

4.11.6. Consórcios.

4.11.7. A observância das vedações do item 4.12 e subitens, é de inteira responsabilidade 

da licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.

4.11.8. Qualquer  informação  incompleta  ou  inverídica  constante  nos  documentos  de  

credenciamento  apurada  pelo  Pregoeiro,  mediante  simples  conferência  ou  diligência,  

implicará no não credenciamento da respectiva licitante e envio dos documentos para o  

MPMG (Ministério  Público  de  Minas  Gerais),  para  apuração,  se  possível,  de  prática  

delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

5. PROPOSTA COMERCIAL

5.1. A Proposta Comercial,  contemplando o valor total do item, deverá ser encaminhada por 

meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcado para abertura das propostas.

5.2. Deverá ser inserido, no campo próprio do sistema eletrônico, o valor total do item;

5.3. Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, com no máximo 03 (três) 

casas decimais devendo o mesmo ser adequado para que o valor global tenha no máximo 02 (duas) 

casas decimais;

5.4. Na elaboração da proposta de preço deverão ser observados os preços de referência dos 

itens, extraído de pesquisa de preços de mercado, não devendo os preços ofertados ultrapassarem 

tais valores, que são tidos como preços máximos.
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5.4.1. O licitante vencedor do certame deverá anexar proposta final reajustada através de 

campo próprio da Plataforma “Licitanet”, no prazo de 2 (duas) horas.

5.5. O licitante deverá formular os lances referentes à integralidade dos lotes, não se admitindo 

propostas para fornecimento parcial;

5.6. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e que não estiver 

sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do 

tratamento  favorecido  estabelecido  nos  arts.  42  a  49  da  lei  citada  deverá  declarar,  em campo 

próprio, no sistema eletrônico, sua condição de ME ou EPP;

5.7. O  licitante  que  apresentar  declaração  falsa  responderá  por  seus  atos,  civil,  penal  e 

administrativamente.

5.8. A proposta e os lances deverão conter todos os tributos inerentes ao produto ofertado.

5.9. As Propostas Comerciais registradas no sistema, pelos licitantes, poderão ser substituídas 

ou excluídas até a data e horário definido no Edital para sua abertura.

5.10. A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 90 (noventa) dias, a contar da data de 

sua apresentação.

5.11. Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o mesmo será 

considerado como aceito para efeito de julgamento.

5.12. Decorridos 90 (noventa) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para 

a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.

5.13. Se,  por  motivo  de  força  maior,  a  adjudicação  não  puder  ocorrer  dentro  do  período  de 

validade das propostas, ou seja, 90 (noventa) dias, poderá ser solicitada prorrogação da validade 

das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse 

do Município de Carmo do Paranaíba.

5.14. A prorrogação das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, dependerá do 

consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.

5.15. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no 

ato da entrega de sua Proposta Comercial.

5.16. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

Pregão Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.

5.17. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 

exigências previstas no Edital.

6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital,  a documentação relacionada 

nos itens a seguir, para fins de habilitação:
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6.2. Para fins de habilitação jurídica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrada na Junta 

Comercial competente, ou;

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

tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  acompanhado  de 

documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício, ou;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir;

6.3. Para fins de habilitação fiscal e trabalhista:

a) Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no máximo 90 (noventa) 

dias antes da data do recebimento dos envelopes;

b) Prova  de  regularidade  relativa  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  –  FGTS, 

emitida pela Caixa Econômica Federal em vigor;

c) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  (CNDT),  ou  Certidão  Positiva  de  Débitos  Trabalhistas  com os 

mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, em vigor;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio  ou sede da licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado em vigor;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município.

g) Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no 

inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por sócio, diretor ou procurador que tenha 

poderes para tal investidura, conforme modelo ANEXO IV;

6.4. Documentação relativa à habilitação econômico-financeira:

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Caso o 

documento  não  declare  sua  validade  somente  será  aceito  documento  expedido  no  máximo  90 

(noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes;

b) Declaração de Condição de ME ou EPP (ANEXO V), quando for o caso;
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c) Balanço Patrimonial  e  Demonstração Contábil  do Resultado do Último Exercício  Social  já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo 

para  o  devido  enquadramento.  Serão  considerados,  na  forma da lei,  o  Balanço  Patrimonial  e  a 

Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício social, assim apresentados: 

a) Publicados em Diário Oficial; ou 

b) Publicados em Jornal; ou 

c) Por fotocópia do livro Diário, devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio do licitante ou registrado no órgão de registro equivalente, inclusive com os 

Termos de Abertura e de Encerramento; ou 

d) na forma de escrituração contábil  digital  (ECD) instituída pela Instrução Normativa da 

RFB nº 1.420 de 19/12/2013 e suas alterações. 

e) As empresas com menos de um ano de existência, desde que não enquadradas no art.  

1.065  do  Código  Civil,  devem  apresentar  Balanço  de  Abertura  devidamente 

registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou registrado no 

órgão de registro equivalente.

f) O Balanço Patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a Demonstração Contábil do 

Resultado  do  Último Exercício  Social  deverão  estar  assinadas por  Contador  ou  por  outro 

profissional equivalente, devidamente registrados no Conselho Regional de Contabilidade. 

A boa situação econômico-financeira da empresa PROPONENTE será obtida dos dados do 

Balanço apresentado estará consubstanciada nos seguintes índices: 

Índice de Liquidez Corrente: ILC = AC/PC, onde ILC > 1,0, onde:

ILC = Liquidez Corrente 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

Índice de Liquidez Geral: ILG = (AC + RLP)/(PC + Ex.LP), onde ILG > 1,0, onde:

ILG = Índice de Liquidez Geral 

AC = Ativo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo 

Índice de Endividamento Geral: IEG = (PC + Ex.LP)/AT, onde IEG < 0,90, onde:

IEG = Índice de Endividamento Geral 

PC = Passivo Circulante 
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Ex.LP = Exigível a Longo Prazo 

AT= Ativo Total 

A empresa apresentará documento, juntado ao balanço, contendo as fórmulas devidamente 

aplicadas em memorial de cálculos e assinado por contador responsável. 

Estes cálculos serão conferidos pelo(a)  Contador(a)  do Município  podendo ser  durante a 

sessão ou posteriormente. Caso os cálculos não sejam apresentados, o(a) Contador(a) do Município 

reserva-se o direito de efetuar os mesmos. 

Será  considerada  INABILITADA a  empresa  cujos  índices  não  obedecerem  aos  valores 

estipulados acima. 

6.5. Documentação relativa à habilitação técnica:

a) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprova e atesta o fornecimento de materiais e serviços pertinentes e compatíveis com o objeto  

da licitação, em características, quantidades e prazos, devendo tais atestados conter: nome e dados 

de identificação da emitente (CNPJ, endereço e telefone), local e data de emissão, nome, cargo, 

telefone, e-mail e assinatura do responsável pelas informações, período de execução da atividade;

b) Declaração referente a habilitação (ANEXO III);

6.6. O objeto social descrito no ato constitutivo referente às alíneas a), b), c) ou d) deste título 

(6) deverão possuir ramo de atividade compatível ao objeto deste edital.

6.7. Os documentos descritos nas alíneas a), b), c) ou d) podem ser substituídos pelo Certificado 

de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo Município de Carmo do Paranaíba/MG em vigor; sendo 

que o ramo de atividade também deverá ser compatível ao objeto deste edital;

6.8. Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição 

aos documentos requeridos no presente edital.

6.9. A documentação necessária à habilitação poderá ser apresentada em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou por cópia não autenticada, desde que seja 

exibido acompanhado de esta, o seu original, para autenticação por parte desta Equipe de Apoio – 

Setor  de  Licitações,  ou  por  publicações  em  órgão  da  Imprensa  Oficial,  e  serão  recebidos 

condicionalmente  por  esta  Equipe  de  Apoio  –  Setor  de  Licitações,  que,  se  julgar  necessário, 

verificará a sua autenticidade e veracidade. A licitante que pretender autenticação de documentos 

via Comissão de Pregão, deverá comparecer no Setor de Licitações com documentos originais e 

cópia  dos mesmos.  Fica facultado ao(a)  Pregoeiro(a)  a autenticação de documentos no dia  da 

sessão.

6.10. Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade será verificada via 

consulta no site correspondente, pelo(a) Pregoeiro(a) ou sua equipe de apoio, serão aceitas cópias 

simples.
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6.11. O  licitante  obriga-se  a  declarar  a  superveniência  de  fato  impeditivo  da  habilitação,  se 

houver, observadas as penalidades cabíveis.

6.12. O(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio efetuarão consulta ao site da Receita Federal para 

certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

- CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais 

documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação.

6.13. Toda a documentação apresentada para habilitação deverá estar em nome da licitante, com 

o número do CNPJ/CPF e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o 

seguinte (condição válida, também, para o pagamento dos produtos/serviços, se for o caso):

6.14. Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da 

matriz, ou;

6.15. Se a licitante for a filial1, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da 

filial, exceto quanto à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da  União,  emitida  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  ou  pela  Procuradoria-Geral  da 

Fazenda Nacional e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, por constar no próprio documento 

que é válido para matriz  e  filiais,  bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, 

quando  a  licitante  tenha  o  recolhimento  dos  encargos  centralizado,  devendo,  desta  forma, 

apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização;

6.16. Serão  dispensados  da  apresentação  de  documentos  com o  número  do  CNPJ  da  filial 

aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

6.17. O(a)  Pregoeiro(a),  quando  julgar  necessário,  poderá  determinar  a  apresentação  do 

documento original em 2 (dois) dias, com vistas à confirmação da autenticidade. 

6.18. O prazo acima poderá ser prorrogado, a pedido do licitante, com justificativa aceita pelo(a) 

Pregoeiro(a), desde que apresentado requerimento no prazo inicialmente concedido. 

6.19. O  licitante  obriga-se  a  declarar  a  superveniência  de  fato  impeditivo  da  habilitação,  se 

houver, observadas as penalidades cabíveis. 

6.20. O licitante que ofertar o menor preço por  lote e que não apresentar todos os documentos 

acima  exigidos,  ou  que  os  apresentarem incompletos,  incorretos  ou  com  a  validade  expirada, 

poderá ser inabilitado, não se admitindo complementação posterior ao prazo máximo, estabelecido 

neste edital, para a apresentação da documentação, de acordo com o item X, subitem 20.1;

6.21. As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de 

emissão não superior  a 90 (noventa)  dias consecutivos de antecedência  da data  prevista  para 

apresentação das propostas.

1
NOTA EXPLICATIVA: Embora a matriz e a filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, o direito tributário 

confere tratamento específico aos diferentes estabelecimentos empresariais, considerando cada um deles um domicílio tribu-
tário. 
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6.22. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive 

os  documentos  comprobatórios  da  regularidade  fiscal,  mesmo  que  estes  apresentem  alguma 

restrição.

6.23. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a licitante será habilitada, 

nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006. A licitante declarada vencedora será 

notificada para no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, para regularizar a documentação;

6.24. A  prorrogação  do  prazo  para  a  regularização  fiscal  dependerá  de  requerimento, 

devidamente  fundamentado,  a  ser  dirigido  ao(a)  Pregoeiro(a).  Entende-se  por  tempestivo  o 

requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos;

6.25. A não-regularização da situação fiscal,  no prazo e condições disciplinadas no,  implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, com base no 

art. 81 da Lei no 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar  

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

6.26. Eventuais falhas e omissões nos documentos de habilitação poderão ser verificadas por 

meio eletrônico hábil de informações e certificada pelo(a) Pregoeiro (a).

6.27. Constatado o pleno atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital e seus 

anexos,  será  declarada  pelo(a)  Pregoeiro(a)  a  vencedora  do  certame,  sendo-lhe  adjudicado  o 

objeto.

6.28. Caso o proponente não atenda às exigências habilitatórias ou se não for possível assinar a 

ata  de  registro  de  preços  e/ou  outro  documento  equivalente  com  a  licitante  vencedora,  o(a) 

Pregoeiro(a)  examinará  as  ofertas  subsequentes  e  a  qualificação  das  licitantes,  na  ordem  de 

classificação, até apurar a melhor proposta válida;

6.29. Na situação prevista no item acima, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido preço melhor;

6.30. A  apresentação  dos  documentos  em  desacordo  com  o  previsto  neste  Título,  ou  sua 

ausência, inabilitará o licitante.

7. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

7.1. O critério de julgamento será o de menor valor por item, respeitado o valor máximo de cada 

item, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e 

seus anexos;

7.1.1. Será desclassificada a Proposta Comercial que:

a) não se refira à integralidade do objeto;

b) não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência;

c) que apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 

os preços de mercado acrescido dos respectivos encargos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela 
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ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim 

considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II da Lei Federal nº 8.666/93;

d) Se o Pregoeiro(a)  entender que o preço é inexequível,  fixará prazo para que o 

licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de custos ou outros 

documentos;

e) Não  havendo  a  comprovação  da  exequibilidade  do  preço,  a  proposta  será 

desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais;

f) Não indique expressamente a marca do produto ofertado, ou acrescente expressões 

como “referência”, “similar” ou “conforme nossa disponibilidade de estoque”.

7.2. Quaisquer  erros  de  soma  e/ou  multiplicações  apuradas  na  Proposta  Comercial  serão 

corrigidos pela Equipe de Apoio;

7.3. Serão corrigidos os valores dos preços unitários  ou do preço total  do  lote,  conforme a 

divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor ou igual ao valor do lance 

ofertado  na  sessão  do  Pregão  ou  o  valor  negociado  com (o)a  Pregoeiro(a),  após  diligência  e  

mediante expressa anuência do licitante;

7.4. Após anuência do licitante, a correção será consignada em ata de julgamento;

7.5. Serão desconsiderados valores a partir da terceira casa decimal;

7.6. Não se considerará qualquer oferta de vantagem;

7.7. O(a)  Pregoeiro(a)  poderá,  no julgamento das  propostas,  desconsiderar  evidentes falhas 

formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.

7.8. Este procedimento licitatório não se destina exclusivamente às Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte, com previsão nos incisos II e  III  do  art. 49  da  Lei  Complementar  Federal nº  

123/2006.

8. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

8.1. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home 

Broker, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, 

aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

8.2. O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de 

preço  e  lances  sucessivos  de  preços,  somente  se  dará  mediante  prévio  cadastramento  a 

LICITANET – Licitações On-line.

8.3. O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando  suspensas  por  inadimplência  do  licitante  junto  a  LICITANET  –  Licitações  On-line,  ou 

canceladas por solicitação do licitante.

8.4. A  manutenção  ou  alteração  da  Senha  de  Acesso  será  feita  através  de  pedido  do 

licitante junto ao e-mail  contato@licitanet.com.br,  sendo enviada para seu e-mail a nova senha de 

forma imediata.
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8.5. É de exclusiva  responsabilidade do licitante  o  sigilo  da senha,  bem como seu uso  em 

qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET – Licitações On-line a responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.6. O  cadastramento  do  licitante  junto  a  Plataforma  de  Pregão  Eletrônico  implica  a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização 

das transações inerentes ao certame.

9. PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO

9.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da Proposta Comercial 

por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos à fl.1 deste edital;

9.2. Informações relativas aos dados para acesso e encaminhamento da proposta, devem ser 

feitas na página inicial do site www.licitanet.com.br, opção “Acessar Sistema”.

9.3. Na data e hora estabelecidas neste  edital,  a sessão pública do Pregão Eletrônico será 

iniciada com a abertura e divulgação das Propostas Comerciais, sendo avaliada a aceitabilidade das 

mesmas pelo(a) Pregoeiro(a), mantido o sigilo estabelecido pelo sistema.

9.4. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 

sistema  para  participar  da  etapa  de  lances,  exclusivamente  pelo  meio  eletrônico,  observado  o 

horário de duração e as regras estabelecidas neste edital.

9.5. O licitante deverá acessar o menu Disputa no campo correspondente, disponível na página 

inicial do sistema;

9.6. O licitante poderá clicar no ícone “Sala de Disputa” para visualizar a relação dos lances, 

seus valores, bem como o valor do menor lance;

9.7. O sistema não divulgará a razão social das empresas licitantes;

9.8. A cada lance ofertado o licitante  será imediatamente informado pelo  sistema sobre seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor;

9.9. Não  serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo valor,  prevalecendo  aquele  que  for 

recebido e registrado no sistema em primeiro lugar;

9.10. Durante o transcurso da etapa de lances, será informado, em tempo real, o valor do menor 

lance de cada licitante registrado pelo sistema;

9.11. O licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor registrado, desde que seja 

inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer outro válido para o lote;

9.12. Permanecerá  válida  a  proposta  comercial  encaminhada  pelo  sistema  na  hipótese  do 

licitante não encaminhar lances, sendo considerada para a classificação final;

9.13. Se os licitantes não ofertarem lances será verificada a conformidade da proposta de menor 

preço em relação ao valor estimado da contratação;
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9.14. Havendo desconexão com o(a) Pregoeiro(a)  no decorrer  da etapa de lances,  o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção de lances. O(a) Pregoeiro(a),  

quando possível, continuará a gerenciar a sessão, sem prejuízo dos atos realizados;

9.15. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da 

etapa de lances;

9.16. Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de lances ofertarem o 

menor preço;

9.17. Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP ou equiparada, 

e houver proposta apresentada por ME ou EPP ou equiparada com valor até 5% (cinco por cento)  

superior  ao  melhor  preço,  estará  configurado  o  empate  previsto  no  art.  44,  §  2º  da  Lei  

Complementar nº 123/06.

9.18. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A ME,  EPP ou equiparada mais  bem classificada será convocada,  para no prazo de 5 

(cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º 

lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência.

b) Caso a ME, EPP ou equiparada mais bem classificada, em situação de empate ficto, 

c) Utilize  seu  direito  de  preferência,  será  classificada  em  primeiro  lugar  e  dar-se-á 

prosseguimento à sessão.

d) Se  a  ME,  EPP  ou  equiparada  mais  bem  classificada  não  exercer  o  seu  direito  de 

preferência, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME, EPP ou equiparada 

remanescentes, cujas propostas estiverem no limite de 5% superior ao melhor preço, na ordem de 

classificação, para o exercício do direito de preferência.

e) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME, EPP ou equiparada que se 

encontrem nesse limite, será realizado sorteio, entre essas empresas, para definir a que primeiro 

poderá apresentar novo lance.

f) Não havendo ME, EPP ou equiparada, em situação de empate ficto, que utilize o direito de 

preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação da etapa de lances.

g) Será  classificado  em primeiro  lugar  o  licitante  que,  ao  final  da  etapa  de  lances,  após 

aplicação do direito de preferência instituído pela Lei  Complementar  nº 123/06,  ofertar o menor 

preço.

9.19. As etapas seguintes serão realizadas ainda na “sala de disputa” através da aba “Pendente”.

9.20. O(a)  Pregoeiro(a)  poderá  encaminhar  contraproposta  diretamente  ao  licitante  que  tiver 

apresentado o lance de menor preço via Chat, para que possa ser obtida melhor proposta, bem 

como decidir sobre sua aceitação;

9.21. O licitante  detentor  do menor preço poderá negociar  com o(a)  Pregoeiro(a)  logo que o 

mesmo clicar no botão “Negociação”, podendo dar lances no local apropriado;

9.22. Os  licitantes,  a  qualquer  momento,  poderão  registrar  seus  questionamentos  para  o(a) 

Pregoeiro(a), via Sistema, acessando “Chat Mensagens” e “Enviar Mensagem”. Essa opção ficará 

Página 13 de 61

mailto:compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Praça Misael Luiz de Carvalho, n° 84 - (34) 3851-9812
compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br

disponível até o momento em que o(a) Pregoeiro(a) declarar o licitante vencedor do lote. Todas as  

mensagens constarão do histórico da “Ata Parcial”;

9.23. Os questionamentos formulados pelos licitantes serão respondidos no “Chat Mensagens”;

9.24. Quando  necessário,  o(a)  Pregoeiro(a)  poderá  estabelecer  prazo  para  que  o  licitante 

demonstre a exequibilidade de seus preços por meio de documentos;

9.25. Declarado o vencedor e disparado o aviso de recurso no chat, qualquer licitante que desejar 

poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer dentro do prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas clicando no botão RECURSO.

9.26. O  licitante  interessado  em  recorrer  deverá  manifestar,  motivadamente,  a  intenção  de 

interpor  recurso  em  local  próprio  sua  intenção  com  registro  da  síntese  das  suas  razões, 

exclusivamente via sistema, durante o prazo estipulado no Item 21, imediatamente posteriores ao 

ato do(a) Pregoeiro(a) que declarou o vencedor do certame, sob pena de decadência do direito de 

recurso;

9.27. Ao(a) Pregoeiro(a) caberá o juízo de admissibilidade. Não serão recebidos recurso sobre 

assuntos meramente protelatórios ou quando não for suficientemente justificada e fundamentada a 

intenção de interpor o recurso pelo licitante;

9.28. Aceito o recurso pelo(a) Pregoeiro(a), será facultado ao licitante juntar memoriais no prazo 

de 03 (três) dias úteis.

9.29. Aos demais licitantes ficam,  desde logo,  intimados a apresentar  contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente;

9.30. O licitante cuja Proposta Comercial tenha sido desclassificada antes da etapa de lances, 

interessado em recorrer, também deverá manifestar a sua intenção de interpor recurso;

9.31. No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do licitante, o(a) 

Pregoeiro(a)  examinará  a  proposta  ou  lance  subsequente,  verificando  a  sua  aceitabilidade  e 

habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta ou lance que atenda às exigências deste Edital;

9.32. Nessa etapa o(a) Pregoeiro(a), também, poderá negociar o preço com o licitante, para que 

sejam obtidas melhores condições para o Município;

9.33. O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos 

do procedimento e as ocorrências relevantes, ficando a mesma disponível para consulta no site 

www.licitanet.com.br;

9.34. Quando  necessário,  o(a)  Pregoeiro(a)  e  a  Equipe  de  Apoio  poderão  complementar  as 

informações da Ata gerada pelo sistema LICITANET, por meio de Ata Interna, que será juntada aos 

autos referentes ao certame;

9.35. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável 

pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
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10. RECURSOS E CONTRARRAZÕES

10.1. Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer 

contra decisões do(a) Pregoeiro(a), após a declaração do vencedor, nos termos do item 21 do Título  

9, deverão apresentar suas razões no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte à  

sua manifestação;

10.2. Os  demais  licitantes  poderão  apresentar  contrarrazões  em  igual  número  de  dias,  que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente;

10.3. No prazo recursal, fica assegurada vista dos autos;

10.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 

de recurso;

10.5. O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena 

de não serem conhecidos:

a) ser dirigido aos cuidados do(a) Pregoeiro(a), no prazo de até 3 (três) dias úteis, conforme 

estabelecido no item 1 deste Título;

b) ser dirigido aos cuidados do(a) Pregoeiro(a), nos casos de anulação ou revogação, no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis;

c) ser apresentado em uma via original, emitida por computador, contendo razão social, CNPJ 

e endereço da empresa,  rubricado em todas as  folhas e  assinado pelo  representante  legal  ou 

credenciado  do licitante,  devidamente comprovado através  de procuração ou cópia  de contrato 

social;

d) ser protocolado no setor de Protocolo do Município de Carmo do Paranaíba/MG localizado 

à Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84, Centro, Carmo do Paranaíba/MG, CEP 38.840-000.

10.6. O Município de Carmo do Paranaíba não se responsabilizará por memoriais de recursos e 

contrarrazões  endereçados  via  postal  ou  por  outras  formas,  entregues  em  locais  diversos  do 

mencionado no subitem 2.4 acima, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal;

10.7. O  acolhimento  de  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de 

aproveitamento;

10.8. A decisão acerca de recurso interposto será comunicado a todos os licitantes via fax ou 

correio eletrônico e divulgado no site desta Prefeitura e também no www.licitanet.com.br  .  

11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. Inexistindo  manifestação  recursal,  o(a)  Pregoeiro(a)  adjudicará  o  objeto  ao  licitante 

vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório.

11.2. Decididos  os  recursos  porventura  interpostos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o 

procedimento licitatório.
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12. DO PAGAMENTO

12.1. Os  pagamentos  serão  efetuados  em até  30  (trinta)  dias  após  a  entrega  da  nota  fiscal 

eletrônica  no  setor  competente,  fazendo  constar  da  mesma,  discriminação,  quantitativo,  nº  e 

modalidade de licitação, nº do item, nº da ata de registro de preços/instrumento equivalente, preço 

unitário e preço total do(s) produto(s), devidamente atestada pelo setor competente da Contratante,  

acompanhada das seguintes comprovações: regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), à Justiça do Trabalho (CNDT) e às Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede.

12.2. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  CONTRATADA  enquanto  pendente  liquidação  de 

qualquer  obrigação  financeira  que  lhe  for  imposta  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência  

contratual,  obrigando-se  ainda  a  manter  regularmente  em dia  a  sua  condição  de  cadastrada  e 

habilitada junto ao Cadastro de Fornecedores do Município de Carmo do Paranaíba.

12.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.

12.4. A  critério  da  Administração,  poderão  ser  utilizados  os  pagamentos  devidos  para  cobrir 

possíveis  despesas  com  multas,  indenizações  a  terceiros,  ou  outras  de  responsabilidade  da 

contratada.

12.5. As notas fiscais eletrônicas deverão ser emitidas observando o número do CNPJ indicado 

pela empresa em sua Proposta de Preços.

12.6. Os valores serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições da 

lei 10.192/2001 e, no que com ela não conflitarem, com as disposições da Lei 8.666/93.

13. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

13.1. As dotações orçamentárias para custear as despesas decorrentes com a aquisição do objeto 

desta licitação são:

Secretaria Municipal de Saúde:

85 02 0002 0002 0002;

115 02 002 0002 0002;

135 01 0002 0002 0002;

37 01 0002 0002 0002

37 02 0002 0002 0002;

63 02 0002 0002 0002;

162 02 0002 0002 0002;

162 02 0002 0002 0002;

100 02 0002 0002 0002;
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189 02 0002 0002 0002;

236 02 0002 0002 0002;

13 02 0002 0002 0002;

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente:

384 01 0000 0000 0000;

Controle Interno:

373 01 0000 0000 0000;

Secretaria Municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico:

18 01 0000 0000 0000;

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças:

44 01 0000 0000 0000;

Secretaria Municipal de Transportes:

350 01 0000 0000 0000;

Secretaria Municipal de Assistência Social:

423 01 0000 0000 0000;

458 01 0000 0000 0000;

502 01 0000 0000 0000;

444 01 0000 0000 0000;

526 01 0000 0000 0000;

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte:

139 01 0001 0001 0001;

101 01 0001 0001 0001;

128 01 0001 0001 0001;

113 01 0001 0001 0001;

81 01 0001 0001 0001.

14. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS LICITANTES

14.1. A licitante é responsável: 

14.1.1. Pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras 

suas  propostas  e  lances,  bem como  qualquer  transação  efetuada  diretamente  por  seus 

representantes,  não  cabendo  o  Município  de  Carmo  do  Paranaíba  responsabilidade  por 

eventuais danos decorrentes de terceiros; 

14.1.2. Pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 

qualquer fase da licitação; 

14.1.3. Pela manutenção do compromisso de executar o objeto deste Edital nas condições 

estabelecidas, dentro do prazo de validade da proposta, caso seja a vencedora da licitação; 

14.1.4. Pelo cumprimento dos prazos e demais exigências deste Edital e seus anexos;
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14.1.5. Pela leitura e compreensão deste Edital, incluindo seus anexos, não sendo admitida 

alegação posterior de desconhecimento. 

14.2. Em decorrência deste Edital o Município se compromete a: 

14.2.1. Cumprir todas as normas e condições do Edital e seus anexos;

14.2.2. Fornecer todas as informações ou esclarecimentos e condições necessárias ao pleno 

atendimento do objeto pela licitante vencedora.

15. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. São obrigações da CONTRATADA:

15.1.1. Entregar/Prestar os produtos/serviços de acordo com o especificado no Edital e seus 

anexos.

15.1.2. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante quanto 

ao objeto contratado;

15.1.3. Entregar/Prestar os objetos/serviços no local e prazo estipulado;

15.1.4. Substituir,  no  prazo  de  determinado  por  este  Município,  o  objeto  que  esteja  em 

desacordo com as especificações contidas no termo de referência, sem acréscimo de valor.

15.1.5. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas que incidam sobre a 

execução do contrato/ata;

15.1.6. Responsabilizar-se  por  todas  as  providências  e  obrigações  estabelecidas  na 

legislação específica de acidente do trabalho,  quando, em ocorrências da espécie,  forem 

vítimas os seus empregados, durante a execução do contrato/ata;

15.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos que incidam, ou venham a 

incidir sobre terceiros, durante a execução do contrato;

15.1.8. Fornecer informações à Administração Municipal, sempre que lhes forem solicitadas;

15.1.9. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos materiais ou pessoais causados por seus empregados ou prepostos, à contratante 

ou a terceiros, aplicando-se ao presente contrato a Lei nº 8.078 de 11/09/90, em especial os  

artigos 14 e 20;

15.1.10.  Manter  a  sua  condição  de  habilitada,  durante  todo  o  período  de  execução  do 

contrato/ata;

15.1.11. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 

transportes,  encargos  sociais,  fiscais,  trabalhistas,  previdenciários  e  de ordem de classe, 

indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, no desempenho 

do  objeto  ora  licitado,  ficando  ainda,  a  CONTRATANTE,  isenta  de  qualquer  vínculo 

empregatício com os mesmos;

15.1.12. Cumprir fielmente o contrato/instrumento equivalente, zelar por sua boa execução, 

de  modo  que  a  entrega/prestação  do  produto/serviço  seja  realizada  com  esmero  e  
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perfeição  e  executar  sob  sua  inteira  responsabilidade  até  o  seu  término,  vedada  sua  

transferência a terceiros, total ou parcial.

15.1.13.Independentemente de transcrição, sujeitar-se às demais obrigações estabelecidas 

nos Termos de Referência/Projetos Básicos, Edital e seus anexos.

15.2. São obrigações da CONTRATANTE:

15.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato/ata, podendo sustar ou recusar o 

produto/serviço em desacordo com as especificações;

15.2.2. Proporcionar todas as facilidades necessárias à Contratada, inclusive comunicado 

por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de administração e endereço de cobrança, 

bem como, qualquer ocorrência relacionada com a entrega/realização do produto/serviço;

15.2.3. Fiscalizar  se  os  produtos/serviços  estão  sendo  entregues/prestados  conforme  as 

especificações e exigências estabelecidas no contrato/ata;

15.2.4. Emitir Nota de empenho em favor da Contratada;

15.2.5. Realizar o pagamento dos produtos/serviços, nos termos do contrato/ata.

15.2.6. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre o objeto da licitação, sendo o gestor 

deste contrato/ata.

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. AOS LICITANTES:

16.1.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e, se for 

o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Carmo do 

Paranaíba, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das 

multas de até 10% do valor do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da 

Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que:

a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar 

de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;

b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

c) não mantiver a proposta;

d) falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente;

 e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

16.1.2. Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação 

das condições da primeira colocada.

16.2. À CONTRATADA:

16.2.1. Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, garantida 

prévia  defesa,  aplicar  a  CONTRATADA  a  extensão  da  falta  ensejada,  as  penalidades 
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previstas no Art.  87, da Lei 8.666/93 e no art.  7º da Lei 10.520/02, na forma prevista no 

respectivo instrumento licitatório.

16.2.2. O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  assumidas  pela  licitante 

vencedora,  sem  justificativa  aceita  pela  Administração  Municipal,  resguardados  os 

procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções:

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia 

de  atraso  no  cumprimento  de  obrigação  contratual  ou  legal,  até  o  30º  (trigésimo)  dia,  

calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência;

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com 

a possível rescisão contratual;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 

casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA, 

em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá 

reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado 

dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA. Se os valores dos 

pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da sanção;

e) As  sanções  previstas,  em face  da  gravidade  da  infração,  poderão  ser  aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

f) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de 

cláusulas contratuais; e

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação,  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida 

sempre  que a  licitante  vencedora  ressarcir  a  Administração  pelos prejuízos  resultantes  e 

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.

16.2.3. As penalidades aplicadas só poderão ser  relevadas na hipótese de caso fortuito, 

força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.

17. DA FISCALIZAÇÃO
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17.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 

que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de 

Referência.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e 

da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento de seus termos.

18.2. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações aos documentos, após 

sua apresentação.

18.3. Será  dada vista  aos  proponentes  interessados tanto  das  Propostas  de  Preços  como da 

documentação de habilitações apresentadas na sessão.

18.4. É facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento,  

suspender  a  sessão  pública  para  promover  diligências  e  consultas  destinadas  a  esclarecer  ou 

complementar  a  instrução  do  processo  e  a  aferição  do  ofertado,  bem como  solicitar  a  Órgãos 

competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões, marcando 

nova data e horário para prosseguimento dos trabalhos, comunicando a decisão às Licitantes.

18.5. O(a)  Pregoeiro(a),  no  interesse  da  Administração,  poderá  relevar  omissões  puramente 

formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e 

não comprometa a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo.

18.6. É vedada a desistência de proposta após sua abertura, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a) e pela Equipe de Apoio – Setor de Licitações.

18.7. É vedado à contratada subcontratar total  ou parcialmente o fornecimento do objeto deste 

Pregão Eletrônico.

18.8. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente edital.

18.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 

vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente no Município de 

Carmo do Paranaíba. Os horários estabelecidos no edital observarão para todos os efeitos o horário 

de Brasília.

18.10. A  Administração  Municipal  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 nº 8.666, de 21/06/1993, não cabendo às licitantes direito a indenização.

18.11. No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos 

documentos  e  classificação,  este  prazo  será  reaberto,  exceto  quando,  inquestionavelmente,  a 

alteração não afetar a formulação das propostas.
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18.12. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, o Foro competente 

será o da Comarca de Carmo do Paranaíba-MG.

18.13. Quaisquer dúvidas ou pedidos de esclarecimento porventura existentes sobre o disposto no 

presente  edital  deverão  ser  objeto  de  consulta,  por  escrito,  preferencialmente  via  e-mail 

compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br dirigido ao(a) Pregoeiro(a), podendo ainda ser protocolado 

no Setor de Protocolo do Município de Carmo do Paranaíba,  no endereço Praça Misael Luiz de 

Carvalho, nº 84, Centro, no Setor de Licitações, até 03 (três) dias úteis anteriores à data de início dos 

trabalhos licitatórios, as quais serão respondidas, igualmente por escrito, após esgotado o prazo de 

consulta, por meio de circular encaminhada a todos os interessados. 

18.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Pregão, dentro dos seus limites legais.

18.15. Fazem parte integrante e inseparável deste edital: 

Anexo I: Termo de Referência

Anexo II: Declaração Referente à Habilitação

Anexo III: Declaração de Empregador Pessoa Jurídica

Anexo IV: Declaração de Microempresa / Empresa de Pequeno Porte

Anexo V: Minuta do Contrato.

Carmo do Paranaíba, 17 de agosto de 2021.

Simeire Silva Moreira Cunha
Pregoeira
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO

1.1. Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de  outsourcing de 

impressão,  consistindo  na  reprodução de  documentos  (impressão  e  cópias)  e  digitalização,  com 

fornecimento de equipamentos, bilhetagem da solução instalada, manutenção preventiva e corretiva 

dos equipamentos com substituição de peças e fornecimento de insumos originais (exceto papel),  

para atendimento à estrutura organizacional da Prefeitura Municipal  de Carmo do Paranaíba/MG, 

conforme definições contidas no Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. A  contratação  da  prestação  dos  serviços  se  mostra  necessária  visto  que  muitos 

procedimentos  e  fluxos  ainda  exigem  a  necessidade  de  tramitação  de  documentos  físicos, 

permanecendo uma alta demanda interna para serviços de impressão.

2.2. Paralelamente  a  isso,  aumentou  a  demanda  por  digitalização  de  documentos  físicos 

recebidos  ou  produzidos  das  diversas  Secretarias  da  Prefeitura,  levando  à  necessidade  de 

disponibilização de um serviço que atenda às necessidades específicas de cada área. Atualmente, a 

Administração não mantém contrato com empresa terceirizada para o fornecimento de serviços de 

digitalização aos usuários corporativos através do modelo citado.

2.3. Faz-se necessário rescindir o contrato unilateralmente com a atual prestadora dos serviços 

de impressão, uma vez que com a alta do volume impresso, este contrato não tem capacidade de 

atendimento para suportar o aumento das demandas na instituição.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC

3.1. O  serviço  de  impressão  corporativa  e  digitalização  corresponde  a  uma  necessidade 

permanente do CONTRATANTE, não passível  de divisão ou segmentação lógica ou razoável em 

unidades autônomas, nem módulos, nem fases, nem etapas independentes, já que deve ser prestado 

de maneira contínua, ininterrupta e indiferenciada ao longo do tempo, e posto à disposição em caráter  

permanente, em regime de prontidão.

3.2. Serviços que compõem a solução

QUANTITATIVO ESTIMADO DOS SERVIÇOS

Lote Item Unidade Quantidade Tipo de serviço
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1
1 Página 3.844.000 Impressão monocromática

2 Página 32.000 Digitalização de documentos

Lote Item Unidade Quantidade Tipo de Serviço

2 1 Página 131.400 Impressão Policromática

3.3. Distribuição dos equipamentos e locais de instalação

Secretaria Local De Instalação
Quantidade de 
equipamentos

Secretaria de Administração 
Prefeitura Municipal

Sede Administrativa 15

Secretaria de Saúde

UBS ‘S 23

CAPS I 01

CAPS AD 01

CEO 01

Núcleo Municipal de Saúde 05

Farmácia Municipal 01

Farmácia de Minas 01

UPA 04

Vigilância Epidemiológica 01

Centro COVID 04

Secretaria de Saúde 06

Secretaria de Obras Secretaria de Obras 01

Secretaria de Educação

Curumim 01

CMEI Dona Mazita 01

CMEI Irmã Rosa 01

CMEI Pedro Luiz 01

CMEI Maria Conceição 01

CMEI Maria Rita 01

Secretaria de Educação 02

Escola Municipal De Educação 
Infantil Madre Maria Do Carmo

01

Pré-Escolar Municipal Professor 
Jonas João de Oliveira (Quintinos)

01

Pré-Escolar Municipal Professor 
Gaspar Braz de Araújo

01

Escola Municipal Henriqueta 
Cassimira de Menezes

02

Escola Municipal Dilza Maria de 02
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Oliveira

Escola Municipal Doutor Júlio do 
Couto Gontijo

02

Escola Municipal Grasiela Ferreira 
De Mello

02

Escola Municipal Professora Geralda 
Maria de Oliveira

02

Secretaria de Transportes Secretaria de Transporte 01

Secretaria de Desenvolvimento 
Social

SMDS 01

CRAS 01

CREAS 01

Casa do Aconchego 01

Conselho Tutelar 01

3.4. As especificações técnicas completas dos componentes que compõem esta solução de TIC 

estão descritas em anexo a este Termo de Referência.

3.5. Resultados e benefícios a serem alcançados

3.5.1. Suprir as demandas de impressão e reprografia nos locais definidos, com serviços de 

qualidade, agilidade e confiabilidade; 

3.5.2 manter os serviços básicos de tecnologia da informação; prover continuidade dos 

serviços de impressão corporativa para atender as necessidades organizacionais; 

3.5.3. custo do serviço otimizado pela real necessidade; 

3.5.4. foco nos resultados, com indicadores de níveis de serviço voltados à produtividade e 

disponibilidade dos serviços contratados; 

3.5.5. melhor distribuição das estações de impressão, digitalização e cópias; contribuir com 

o aumento da eficiência nas atividades das áreas finalísticas.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Requisitos de negócio

4.1.1. Os  serviços  de  impressão  corporativa  a  serem  prestados  pela  CONTRATADA 

envolvem  o  provimento  de  equipamentos  de  impressão,  fornecimento  contínuo  de 

insumos/suprimentos  de  impressão  (exceto  papel),  disponibilização  de  solução  de 

gerenciamento de equipamentos e de impressão e suporte técnico preventivo e corretivo.

4.1.2. Os  equipamentos  a  serem  alocados  pela  CONTRATADA  para  a  prestação  dos 

serviços contratados devem ser aderentes aos requisitos técnicos especificados para cada 

categoria,  conforme descritos no anexo I,  sendo compatíveis  para uso em rede e admitir  

gerenciamento de recursos de TI.

Página 25 de 61

mailto:compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Praça Misael Luiz de Carvalho, n° 84 - (34) 3851-9812
compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br

4.1.3. As soluções de gerenciamento de equipamentos e impressões e de suporte técnico 

devem ser aderentes aos requisitos técnicos específicos listados nos Anexo I.

4.1.4. A CONTRATANTE poderá, no decorrer da execução do CONTRATO, promover a 

transferência  de  suas  unidades funcionais  para  outras  localidades na mesma região  dos 

locais  inicialmente  definidos  e  que  deverão  ser  igualmente  atendidas  pelos  serviços  que 

compõem o objeto desta contratação.

4.2. A CONTRATADA deverá prover:

4.2.1. Equipamentos novos, não remanufaturados, de primeiro uso e em linha de produção 

do fabricante.

4.2.2. Serviço  de  impressão  de  documentos  em  formatos  convencionais  (A3/A4)  em 

configuração monocromática e/ou policromática;

4.2.3. Fornecimento  de  solução  completa  de  gerenciamento  do  serviço  contratado, 

incluindo gerenciamento de equipamentos e de consumo e controle de impressões;

4.2.4. Instalação e configuração dos equipamentos e  da solução de gerenciamento dos 

serviços, incluindo todos os seus componentes;

4.2.5. Assistência técnica, tempestiva, com manutenção preventiva/corretiva e reposição de 

peças;

4.2.6. Continuo e ágil  fornecimento de suprimentos e consumíveis de impressão (exceto 

papéis).

4.2.7. Treinamento  e  suporte  aos  usuários  da  solução  e  repasse  de  conhecimentos 

acumulados ao longo da prestação dos serviços, caso necessário, para melhor utilização do 

ativo.

4.3. Requisitos de suporte técnico, manutenção e garantia

4.3.1. Após  a  implantação  da  solução,  a  contratada  deverá  prestar,  presencialmente, 

serviço contínuo de manutenção corretiva, reinstalação de equipamentos e/ou substituição de 

equipamentos após detecção e comunicação de problema por parte da Administração Pública 

Municipal, ou preventivamente pelo técnico da contratada;

4.3.2. A  empresa  a  ser  CONTRATADA deverá  prover  suporte  técnico  necessário  para 

garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos e serviços descritos neste termo, bem 

como zelar pela resolução de possíveis incidentes no nível de serviço exigido, visando a não 

interrupção dos serviços contratados.

4.3.3. A Contratada deverá prover suporte aos usuários da solução, de modo presencial e 

remoto,  incluindo,  no  mínimo,  a  instalação,  a  configuração  e  a  assistência  técnica  dos 

equipamentos.
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4.3.4. Considera-se  para  a  realização  de  manutenção  corretiva  a  reoperacionalização 

completa ou a substituição do equipamento danificado por outro de, no mínimo, capacidade e 

qualidade equivalentes;

4.3.5. A contratada deverá substituir, de acordo com os níveis de serviço, o equipamento 

utilizado na solução, já instalado, por um novo, igual ou superior em características técnicas, 

sem ônus para o Ministério da Agricultura, quando comprovados defeitos de fabricação do 

próprio ou de seus componentes, que comprometerem seu desempenho ou limitem seu uso;

4.3.6. A  Administração  considerará  a  manutenção  efetivamente  concluída  quando  sua 

equipe técnica receber a confirmação pelo usuário da conclusão do chamado. O chamado 

rejeitado pela equipe será reaberto,  quantas vezes forem necessárias, não cabendo ônus 

pelos  reclamados.  Os  prazos  são  definidos  em relação  ao  instante  da  comunicação  do 

problema.

4.3.7. Demais  responsabilidades  da  CONTRATADA  em  relação  à  manutenção 

preventiva ou corretiva:

4.3.7.1. Fornecer todos os serviços de suporte técnico e manutenção de equipamento 

e dos sistemas com o objetivo de manter a disponibilidade dos serviços;

4.3.7.2. Gerenciar  a  vida  útil  dos  suprimentos  (exceto  papel)  de  forma  a 

previr/planejar a substituição antecipada dos mesmos sem interrupção dos serviços;

4.3.7.3. Fornecer  e  substituir,  quando  necessário,  tôner,  kit  fusor,  e  demais 

suprimentos (exceto papel);

4.3.7.4. Instalar,  configurar  e  desinstalar  equipamentos  e  corrigir,  consertar  e 

substituir equipamentos defeituosos;

4.3.7.5. Realizar  o  transporte  e  a  logística  necessários  para  a  manutenção  dos 

equipamentos;

4.3.7.6. Efetuar periodicamente a limpeza interna, externa, do caminho do papel, do 

rolo de coleta, da área do cartucho, do vidro de digitalização e similares periódica dos 

equipamentos;

4.3.7.8. Após a realização dos serviços de garantia, deverá apresentar um Relatório 

de Visita, contendo identificação do chamado, data e hora de abertura do chamado, 

data  e  hora  do  início  e  término  do  atendimento,  identificação  do  defeito,  técnico 

responsável  pela  solução,  as  providências  adotadas  e  outras  informações 

pertinentes.  Este  relatório  deverá  ser  homologado pela  equipe  de  fiscalização  do 

respectivo contrato.

4.3.7.9. Manter continuamente uma base de conhecimento com todas as informações 

de processos, atividades e tarefas referentes aos serviços, ocorrências de problemas.

4.3.7.10. Monitorar continuamente a disponibilidade, a manutenção de conservação e 

a qualidade dos serviços prestados, provocando, quando cabível, a manutenção dos 

equipamentos;
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4.3.7.11.  Armazenar  nas  unidades,  as  quais  fizeram  parte  da  distribuição  de 

equipamentos, no mínimo um kit de suprimentos para situações emergenciais.

4.3.7.12. A critério da contratada, objetivando prover maior tempestividade e rapidez 

na  execução  da  assistência  técnica  nos  locais  de  maior  concentração  de 

equipamentos e/ou volume de impressões, a empresa PODERÁ manter um técnico 

de seu quadro de funcionário alocado nas dependências da contratante, sem que isso 

implique em aumento de custos da contratação. Caso opte pela alocação do técnico 

nas  dependências  da  contratante,  este  deverá  apresentar-se  para  o  trabalho 

devidamente uniformizado e/ou portando crachá de identificação da empresa, - que 

será  a  única  responsável  pelo  cumprimento  das  obrigações  legais  e  trabalhistas 

relacionadas ao seu funcionário.

4.3.7.13.  Para  fins  de  garantia  de  continuidade  dos  serviços  no  caso  de 

indisponibilidade temporária no mercado ou problemas com relação à aquisição e/ou 

distribuição de peças ou componentes mecânicos ou eletrônicos, a CONTRATADA 

deverá manter dentro das dependências da SEDE do CONTRATANTE, na Prefeitura 

de Carmo do Paranaíba, localizada à Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84, bairro 

Centro, como reserva técnica mínima, 01 (um) equipamento extra.

4.3.7.14. Os custos de SUPORTE deverão estar INCLUÍDOS e DISTRIBUÍDOS nos 

preços unitários descritos dos serviços prestados.

4.3.7.15. O serviço de suporte técnico DEVERÁ estar disponível das 08 h às 18h, de 

segunda a sexta-feira (dias úteis);

4.3.7.16. Os chamados abertos após as 18h terão seus prazos contabilizados a partir 

das 8h do próximo dia útil (hora útil).

4.4. Requisitos MÍNIMOS para todos os equipamentos:

4.4.1. Capacidade de Impressão com a tecnologia eletrofotográfica a seco (laser, LED ou 

equivalente).

4.4.2. Capacidade de Imprimir em papel de gramatura padrão de entre 75 g/m2 e 150 g/m2.

4.4.3. Capacidade de Imprimir em papel reciclável.

4.4.4. Recursos de Impressão automática frente e verso (duplex).

4.4.5. Resolução mínima de impressão de 600x600 DPI.

4.4.6. Interface Ethernet (100 Mbps, conector RJ-45) e Interface USB 2.0.

4.4.7. Possuir  recurso  de contabilização de volumes impressos  e  copiados pelo  próprio 

hardware,  independentemente do software  de gestão,  para confirmação dos quantitativos 

informados nos relatórios.

4.4.8. Possuir o recurso de gerenciamento remoto, que permita a definição de cotas, leitura 

de contadores de impressão, análise de nível de tôner, configuração remota, leitura de estado 
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do equipamento, e demais funcionalidades e compatibilidades de acordo com os requisitos do 

sistema de gerenciamento e bilhetagem.

4.4.9. Possuir  compatibilidade  com estações  de  trabalho  que  operem com os  sistemas 

operacionais Linux, Windows 7 e demais versões mais atualizadas.

4.4.10. Os  equipamentos  deverão  ter  capacidade  de  processamento,  armazenamento  e 

memória suficientes para operar com todas as capacidades e funções solicitadas neste TR, 

inclusive  com  mais  de  uma  capacidade  ou  função  simultânea  (impressão,  cópia, 

digitalizações e OCR).

4.4.11. Painel em idioma português ou simbologia universal, com funcionalidade que permita 

ao usuário se autenticar com seu login e senha (integrado ao AD).

4.4.12. Bandeja de papel interna com capacidade mínima de 250 folhas.

4.4.13. Digitalizar  documentos por meio de scanner com alimentador automático (ADF) e 

pelo vidro de exposição, com resolução mínima de 600x600 DPI.

Digitalização frente em verso automática, sem a intervenção do usuário (por exemplo, sem a 

necessidade de virar as folhas).

4.4.14. Alimentador ADF automático para 50 folhas.

Possuir  recurso  de  contabilização  de  volumes  digitalizados  pelo  próprio  hardware, 

independentemente do software de gestão, para confirmação dos quantitativos informados 

nos relatórios.

4.4.15. A  digitalização  deve  gerar  arquivos  com  o  padrão  PDF/A  pesquisável,  com 

reconhecimento óptico de caracteres (OCR) em língua portuguesa. Tal funcionalidade pode 

estar embarcada no equipamento ou em servidor de rede.

4.4.16. Possibilidade de enviar arquivos digitalizados por meio de correio eletrônico, caminho 

de  rede  (SMB)  e  servidor  FTP.  Esta  funcionalidade  deve  ser  realizada  diretamente  no 

multifuncional.

4.4.17. Salvar  documentos  digitalizados  em  mídia  móvel  por  meio  de  porta  USB.  Esta 

funcionalidade pode ser executada em computador conectado na rede ou diretamente no 

multifuncional.

4.4.18. A  descrição  da  arquitetura  tecnológica  completa  está  descrita  no  ANEXO  I  DO 

TERMO DE REFERÊNCIA.

4.5. REQUISITOS DE INSUMOS

4.5.1. Todos os consumíveis/peças de reposição (inclusive aqueles entendidos como kit de 

manutenção, fusores, rolos, toners, cilindros e reveladores) e acessórios deverão ser novos e 

originais do fabricante dos equipamentos, não sendo admitidos em hipótese alguns produtos 

remanufaturados, similares, compatíveis, reenvasados e/ou recondicionados. O fornecimento 
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de papel será de responsabilidade da CONTRATANTE não devendo ser incluído no custo 

desta contratação.

4.5.2. Os serviços  de  reposição  dos  componentes  e  manutenção operacional  (troca  de 

fusores, reveladores, tôner, cilindros e peças que tenham necessidade de substituição pelo 

desgaste de uso ou por qualquer tipo de quebra) serão executados exclusivamente pelos 

profissionais da empresa a ser CONTRATADA, devendo respeitar os prazos de atendimentos 

descritos neste Termo de Referência.

4.5.3. A empresa a ser CONTRATADA será responsável pela destinação ambientalmente 

correta  para  todos  os  recipientes  dos  suprimentos,  peças  e  materiais  utilizados  nos 

equipamentos, obedecendo à legislação e orientações relativas ao compromisso com o meio 

ambiente.

4.5.4. As impressoras a serem fornecidas poderão ser de diferentes fabricantes.

4.6. Requisitos de implantação

4.6.1. Os equipamentos deverão ser distribuídos e instalados de acordo com programação 

e nos  locais  estabelecidos pelo  CONTRANTE em suas unidades funcionais  previamente 

definidas.  O cronograma de distribuição e instalação será apresentado à CONTRATADA, 

após assinatura do CONTRATO, e preverá prazo máximo de 30 (dias) para instalação e 

configuração  completa  dos  serviços  contratados.  Os  custos  logísticos  de  transporte  e 

distribuição  dos  equipamentos  deverão  ser  integralmente  cobertos  pela  CONTRATADA, 

inclusive eventuais seguros e outros custos relacionados.

4.6.2. Todos os equipamentos de impressão a serem alocados na prestação dos serviços 

deverão  ser  novos,  de  primeiro  uso,  e  estar  em  linha  de  produção  pelo  fabricante.  O 

CONTRATANTE reserva-se ao direito de consultar diretamente o fabricante com o objetivo 

de atestar as informações prestadas pela CONTRATADA acerca das características técnicas 

e comerciais dos equipamentos.

4.7. Outros requisitos aplicáveis:

4.7.1. A  logística  reversa  deve  ser  de  responsabilidade  da  contratada,  devendo  ela 

obedecer a todas as normas específicas vigentes para a destinação final, inclusive de restos 

de tôner, cartuchos e embalagens dos produtos utilizados. Dentre as normas da legislação 

obrigatória a ser seguida, destacam-se: o Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, a 

IN/SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, o Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012 e a Lei  

nº  12.305/2010  (Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos)  e  os  preceitos  de  preservação 

ambiental.

4.7.2. Os produtos devem estar configurados para o idioma padrão Português do Brasil;
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4.7.3. Os técnicos da CONTRATADA devem prestar o serviço com cordialidade, utilizando 

uniforme  fornecido  pela  CONTRATADA  e/ou  crachá  de  identificação  para  o  fácil 

reconhecimento;

4.7.4. Os  equipamentos  fornecidos  deverão  possuir  funcionalidades  que  promovam  a 

economia de energia elétrica, por exemplo, modo de economia de energia.

4.7.5. A empresa a ser CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos necessários 

para impressão, cópia e digitalização, bem como as soluções de hardwares (servidores) e 

softwares (licenciamentos) associados, contemplando inclusive, instalação nas dependências 

da  CONTRATANTE,  especificações  técnicas  e  demais  características  constantes  deste 

Termo de Referência.

4.7.6. Todos os equipamentos fornecidos pela CONTRATADA deverão ser novos, sem uso, 

não  recondicionados  e  em  linha  de  produção.  A  empresa  contratada  deverá,  ainda, 

responsabilizar-se pela manutenção corretiva dos equipamentos, pelo fornecimento de todas 

as peças,  partes ou componentes necessários,  bem como pelo fornecimento de qualquer 

suprimento e material de consumo, exceto papel.

4.7.7. As atividades de logística,  tais como transporte (exceto nos projetos de mudança 

física de unidade), instalação e desinstalação de equipamentos e suprimentos, bem como o 

recolhimento  e  o  destino  final  destes,  são  de  responsabilidade  da  contratada.  A 

Administração Pública Municipal é responsável pela logística de fornecimento de papel, que 

não faz parte desse processo.

5. DAS RESPONSABILIDADES

5.1. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

5.1.1. Exigir  o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 

à autoridade competente para as providências cabíveis;

5.1.3. Nomear Gestor e Fiscais do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos 

contratos;

5.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.1.5. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço, de acordo com 

os critérios estabelecidos no Termo de Referência;
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5.1.6. Receber  o  objeto  fornecido  pela  contratada  que  esteja  em conformidade  com  a 

proposta aceita, conforme inspeções realizadas;

5.1.7. Pagar  à  CONTRATADA  o  valor  resultante  da  prestação  do  serviço,  no  prazo  e 

condições estabelecidas neste Termo de Referência;

5.1.8. Efetuar  as  retenções  tributárias  devidas  sobre  o  valor  da  Nota  Fiscal/Fatura  da 

contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.  

5/2017;

5.1.9. Liquidar  o  empenho  e  efetuar  o  pagamento  à  contratada,  dentro  dos  prazos 

preestabelecidos em contrato;

5.1.10. Comunicar  à  contratada  todas  e  quaisquer  ocorrências  relacionadas  com  o 

fornecimento da solução de TIC;

5.1.11. Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por 

parte da contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável;

5.1.12. Fornecer  por  escrito  as  informações  necessárias  para  o  desenvolvimento  dos 

serviços objeto do contrato;

5.1.13. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

5.1.14. Arquivar,  entre  outros documentos,  projetos,  especificações técnicas,  orçamentos, 

termos de recebimento,  contratos e aditamentos,  relatórios de inspeções técnicas após o 

recebimento do serviço e notificações expedidas;

5.1.15. Fiscalizar  o  cumprimento  dos  requisitos  legais,  quando  a  contratada  houver  se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.1.16. Previr que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC 

sobre os diversos  artefatos  e  produtos produzidos em decorrência  da  relação  contratual, 

incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de 

dados, pertençam à Administração;

5.1.17. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

5.1.18. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

somente  aos  prepostos  ou  responsáveis  por  ela  indicados,  exceto  quando  o  objeto  da 

contratação  previr  o  atendimento  direto,  tais  como nos  serviços de recepção e  apoio  ao 

usuário;

5.1.19. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

5.1.20. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 

órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 

diárias e passagens.

5.2. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

5.2.1. Indicar formalmente preposto apto a representá-lo junto à contratante, que deverá 

responder pela fiel execução do contrato;
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5.2.2. Atender  prontamente  quaisquer  orientações  e  exigências  do  fiscal  do  contrato, 

inerentes à execução do objeto contratual;

5.2.3. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta,  com  a  alocação  dos  empregados  necessários  ao  perfeito  cumprimento  das 

cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de 

Referência e em sua proposta;

5.2.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo  fiscal  do contrato,  os serviços  efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

5.2.5. Reparar  quaisquer  danos diretamente  causados  à  contratante  ou  a  terceiros  por 

culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da 

relação  contratual,  não  excluindo  ou  reduzindo  a  responsabilidade  da  fiscalização  ou  o 

acompanhamento da execução dos serviços pela contratante;

5.2.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem 

como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir 

imediatamente a  Administração  em sua integralidade,  ficando a Contratante  autorizada  a 

descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o 

valor correspondente aos danos sofridos;

5.2.7. Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela contratante, cujo 

representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, 

sempre que considerar a medida necessária;

5.2.8. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;

5.2.9. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

5.2.10. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 

agente  público  ocupante  de  cargo  em  comissão  ou  função  de  confiança  no  órgão 

Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

5.2.11. Responsabilizar-se  pelo  cumprimento  das  obrigações  previstas  em  Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 

contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas em legislação específica,  cuja  inadimplência  não transfere a  responsabilidade à 

Contratante;

5.2.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

5.2.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 

aos documentos relativos à execução do empreendimento;
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5.2.14. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros.

5.2.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 

for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

5.2.16. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este 

Termo de Referência, no prazo determinado.

5.2.17. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo  as  determinações dos  Poderes  Públicos,  mantendo sempre  limpo o local  dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

5.2.18. Submeter  previamente,  por  escrito,  à  Contratante,  para  análise  e  aprovação, 

quaisquer  mudanças  nos  métodos  executivos  que  fujam  às  especificações  do  memorial 

descritivo.

5.2.19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.2.20. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.2.21. Cumprir,  durante  todo  o  período  de  execução  do  contrato,  a  reserva  de  cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem 

como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

5.2.22. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato;

5.2.23. Arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no  dimensionamento  dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros  e  incertos,  tais  como  os  valores  providos  com o  quantitativo  de  vale-transporte, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

para  o  atendimento  do  objeto  da  licitação,  exceto  quando  ocorrer  algum  dos  eventos 

arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

5.2.24. Cumprir,  além  dos  postulados  legais  vigentes  de  âmbito  federal,  estadual  ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante;

5.2.25. Quando  especificada,  manter,  durante  a  execução  do  contrato,  equipe  técnica 

composta  por  profissionais  devidamente  habilitados,  treinados  e  qualificados  para 

fornecimento da solução de TIC;

5.2.26. Quando  especificado,  manter  a  produtividade  ou  a  capacidade  mínima  de 

fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato;
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5.2.27. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 

os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 

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

5.2.28. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC 

sobre  os  diversos artefatos e  produtos  produzidos  em decorrência  da relação contratual, 

incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1. Fornecimento em regime de comodato de impressoras e multifuncionais (scanner, impressora 

e copiadora) novos, não remanufaturados, sem uso anterior, e em linha de produção.

6.2. Fornecimento de aplicativo para digitalização e OCR nativo no equipamento ou embarcado 

de acordo com as especificações técnicas. Caso o equipamento não possua recurso de digitalização 

em  OCR  nativo  será  aceito  solução  remota  centralizada,  a  qual  será  de  responsabilidade  da 

CONTRATADA qualquer requisito de hardware ou software necessário.

6.3. As especificações técnicas mínimas dos equipamentos destinados a atender cada uma das 

categorias acima estão descritas no ANEXO I, DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

6.4. A empresa a ser CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de impressão, cópia 

e digitalização, bem como as soluções de softwares associadas, contemplando inclusive, instalação 

nas dependências da CONTRATANTE, especificações técnicas e demais características constantes 

deste Termo de Referência.

6.5. Todos os equipamentos deverão ter,  obrigatoriamente,  tecnologia  eletrofotográfica a  seco 

(laser, LED ou equivalente), recurso de contabilização de páginas impressas e copiadas pelo próprio 

hardware, para comparação dos resultados obtidos pelo sistema de contabilização e aferição dos 

volumes efetivamente impressos, possibilitando a auditagem dos serviços.

6.6. O serviço de digitalização não deverá ser objeto de contabilização para fins de composição 

de custos da solução, não podendo, portanto, ser faturado.

6.7. Ao  serem  instaladas  em  suas  localidades  finais,  as  impressoras  deverão  receber  seus 

“nomes de máquinas” de acordo com as orientações do Representante Técnico da CONTRATANTE.

6.8. Prazos e execução/horários da prestação dos serviços

6.8.1. A contratada arcará com todos os encargos diretos e indiretos que incidirem sobre o 

fornecimento, instalação, manutenção, garantia técnica integral, suporte e treinamentos em 

face dos serviços contratados, inclusive sob eventuais substituições e reposições.

6.8.2. A contratada deverá assumir todos os custos por eventuais deslocamentos da sua 

equipe  que  porventura  se  fizerem  necessários  para  fins  de  execução  dos  serviços 

contratados.

Página 35 de 61

mailto:compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Praça Misael Luiz de Carvalho, n° 84 - (34) 3851-9812
compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br

6.8.3. Os valores referentes à cobrança do software de bilhetagem devem estar embutidos 

dentro  dos valores  página impressa,  ficando vedada a especificação ou aceitação  dessa 

cobrança separadamente, seja por valor global, por páginas impressas ou por usuários.

6.8.4. A contratada deverá aplicar o conceito de centro de custos na contabilização das 

impressões realizadas por departamento, por estação de impressão, ou similar, viabilizando 

rateio, controle e racionalização de custos.

6.8.5. Cabe ainda ressaltar que apenas páginas efetivamente impressas/copiadas devem 

ser  contabilizadas,  descartando as  tarefas  não  executadas que forem enviadas à  fila  de 

impressão.

6.8.6. O serviço de suporte técnico deverá estar disponível das 08 h às 18h, de segunda a 

sexta-feira (dias úteis);

6.8.7. Os chamados abertos após as 18h terão seus prazos contabilizados a partir das 8h 

do próximo dia útil (hora útil);

6.8.8. Para atender às necessidades da CONTRATANTE, o horário de atendimento poderá 

ser alterado durante a prestação dos serviços, sendo necessário para isto a comunicação 

formal  entre  as  partes,  o  registro  do  novo  horário  através  de  ofício  emitido  pela 

CONTRATANTE e desde que a alteração não afete o valor do contrato;

6.8.9. Caso  haja  a  alteração  do horário  de  atendimento  do suporte  técnico,  a  empresa 

CONTRATADA terá  o  prazo  de  15  (quinze)  dias  para  realizar  os  ajustes  necessários  à 

implantação de mudança de horário;

6.8.9. Não estarão previstas atividades nos feriados federais obrigatórios e nos finais de 

semana,  exceto  se  houver  solicitação  expressa  do  CONTRATANTE  com  antecedência 

mínima de 72 horas antes da prestação dos serviços, e comum acordo entre as partes.

7. CRITÉRIO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

7.1. Consiste na análise técnica e minuciosa dos serviços, com a conferência das características 

e  qualidade  conforme  especificações contidas  neste  termo de  Referência.  Será  feito em até  05 

(cinco) dias do recebimento provisório, nos termos da alínea “b” do inciso “I” do Artigo 73 da Lei no 

8.666/93. Será feito por meio do ateste da fatura para pagamento.

7.2. Será rejeitado, no todo ou em parte, o serviço ou equipamento fornecido em desacordo com 

as especificações constantes deste TERMO DE REFERÊNCIA e seus anexos. Ainda, conforme o art. 

69  da  Lei  8.666/1993,  a  CONTRATADA  é  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do CONTRATO em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

7.3. Só haverá o recebimento definitivo, após a análise da qualidade dos serviços, resguardando-

se ao CONTRATANTE o direito de não receber o objeto cuja qualidade seja comprovadamente baixa 

– situação em que poderão ser aplicadas à CONTRATADA as penalidades previstas em lei, neste 
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TERMO DE REFERÊNCIA e no CONTRATO. Neste caso, a empresa será convocada a substituir os 

equipamentos ou refazer todos os serviços realizados, sem custo adicional.

7.4. Na hipótese de a verificação não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como 

realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7.6. A emissão da nota fiscal/fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, 

nos termos abaixo.

7.7. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá 

entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

7.8. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com 

a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e 

revisões finais que se fizerem necessários.

7.9. A Contratada fica  obrigada a reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou substituir,  às suas 

expensas,  no todo  ou  em parte,  o  objeto  em que se  verificarem vícios,  defeitos  ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última 

e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências.

8. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 

forma  a  assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  que  serão  exercidos  por  um  ou  mais 

representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei no 

8.666, de 1993. Para efeitos iniciais serão designados os seguintes servidores para fiscalização e 

gestão do contrato:

Secretaria de Administração
Fiscal: Daniel Sampaio Mafra;

Gestor: Daiane Fernandes Mesquita;

Secretaria de Saúde:
Fiscal: Daniela Ferreira Pacheco;

Gestor: Rosimeiry Amaral Goulart de Deus;

Secretaria de Educação
Fiscal: Fernanda Moreira Mendonça Costa;

Gestor: Natália Resende Ramos;

Secretaria de Desenvolvimento Social
Fiscal: Tiago Silva de Deus;

Gestor: Robson Rodrigo Lourenço;
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Secretaria de Transporte
Fiscal: Iter Batista;

Gestor: Irene Maria Mendes;

Secretaria de Obras
Fiscal: Roberta Ferreira do Amaral;

Gestor: Dener Caíque de Souza Silva.

8.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência.

8.3. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 

deverá  ser  verificada  com  o  documento  da  Contratada  que  contenha  a  relação  detalhada  dos 

mesmos,  de  acordo  com o  estabelecido  neste  Termo  de  Referência,  informando as  respectivas 

quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.4. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel  cumprimento das cláusulas contratuais,  conforme o 

disposto nos §§ 1o e 2o do art. 67 da Lei no 8.666, de 1993.

8.5. O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  e  responsabilidades  assumidas  pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e 

na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 

87 da Lei no 8.666, de 1993.

8.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 

preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou 

único servidor,  desde que,  no exercício  dessas atribuições,  fique assegurada a distinção dessas 

atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações  

relacionadas à Gestão do Contrato.

8.7. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

8.8. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível 

de  conformidade,  que  poderá  ser  aceita  pelo  fiscal  técnico,  desde  que  comprovada  a 

excepcionalidade  da  ocorrência,  resultante  exclusivamente  de  fatores  imprevisíveis  e  alheios  ao 

controle do prestador.

8.9. Na hipótese de comportamento continuo de desconformidade da prestação do serviço em 

relação  à  qualidade  exigida,  bem  como  quando  esta  ultrapassar  os  níveis  mínimos  toleráveis 

previstos  nos  indicadores,  além  dos  fatores  redutores,  devem  ser  aplicadas  as  sanções  à 

CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

8.10. O fiscal poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido 

seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos 

serviços.
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8.11. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

com  o  documento  da  CONTRATADA  que  contenha  sua  relação  detalhada,  de  acordo  com  o 

estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. A finalidade  das  sanções administrativas  em licitações  e  contratos  é  reprovar  a  conduta 

praticada pelo sancionado, desestimular a sua reincidência, bem como prevenir sua prática futura 

pelos demais licitantes e contratados. As sanções podem ter caráter preventivo, educativo, repressivo 

ou  visar  à  reparação  de  danos  pelos  responsáveis  que  causem  prejuízos  ao  erário.  Trata-se, 

portanto, de um poder-dever da Administração que deve atuar visando impedir ou minimizar os danos 

causados pelos licitantes e contratados que descumprem suas obrigações.

9.2. As  sanções  administrativas  fixadas  nas  normas,  aplicadas  aos  LICITANTES  e 

CONTRATADAS, são as seguintes:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

e) Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  Estados,  Distrito  Federal  ou 

Municípios e o descredenciamento no Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 

das demais cominações legais.

9.3. Comete infração administrativa nos termos da Lei no 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação;

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) Falhar ou fraudar na execução do contrato;

d) Comportar-se de modo inidôneo;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Apresentar documentação falsa;

g) Não mantiver a proposta.

9.4. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  acima  realizar-se-á  em  processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o 

procedimento previsto na Lei n.º 8.666/1993, e, subsidiariamente, na Lei nº 9.784, de 29/01/1999.

9.5. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, respeitado o princípio do 

contraditório e da ampla defesa, será descontado dos pagamentos a serem efetuados e da garantia 
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contratual, devendo o remanescente – caso persista – ser recolhido pela CONTRATADA em favor do 

CONTRATANTE.  Fica  a  CONTRATADA  obrigada  a  comprovar  o  recolhimento  mediante 

apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para 

recolhimento  da  multa,  o  débito  será  acrescido  de  1%  (um  por  cento)  de  juros  de  mora  por 

mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito,  limitado o pagamento 

com atraso em até 60 dias após a data da notificação e, após este prazo o débito poderá ser cobrado  

judicialmente.

9.6. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções:

9.6.1. Advertência por escrito: Consiste em uma comunicação formal ao CONTRATADO, 

após  a  instauração  do  processo  administrativo  sancionador,  advertindo-lhe  sobre  o 

descumprimento de obrigação legal assumida, cláusula contratual ou falha na execução do 

serviço ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade e, notificando que, 

em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada.

9.6.2. Multa:  A  sanção  de  multa tem  natureza  pecuniária  e  sua  aplicação  se  dará  na 

gradação prevista neste instrumento quando houver atraso injustificado no cumprimento da 

obrigação  contratual,  e  em  decorrência  da  inexecução  parcial  ou  total  do  objeto  da 

contratação, nos termos do art. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. As sanções de advertência,  

suspensão e inidoneidade poderão ser aplicadas com a multa, conforme § 2º do art. 87 de Lei 

nº 8.666, de 1993. As multas serão aplicadas considerando os seguintes níveis de gradação:

GRAU DA 

INFRAÇÃO
GRAVIDADE

MULTA 

CORRESPONDENTE

LIMITE DE 

INFRAÇÕES

1
Conduta indesejada, com baixo impacto na 

realização dos objetivos da contratação.

0,5% do valor global 

do contrato.

Até 10 

infrações, 

consecutivas 

ou não

2
Conduta prejudicial, impacto a prestação dos 

serviços, mas nao compromete a realização dos 

objetivos da contratação.

1,0% do valor global 

do contrato.

Até 08 

infrações, 

consecutivas 

ou não

3

Conduta danosa, pode impactar a prestação dos 

serviços ou comprometer a realização dos 

objetivos da contratação.

1,5% do valor global 

do contrato.

Até 06 

infrações, 

consecutivas 

ou não

4
Conduta grave, compromete fortemente a 

realização dos objetivos da contratação.

2,5% do valor global 

do contrato.

Até 04 

infrações, 

consecutivas 
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ou não

Importante: Ao exceder o limite máximo admitido de infrações durante a vigência contratual para o 

respectivo nível de gradação estabelecido, ou mediante o reiterado descumprimento de critérios de 

qualidade e/ou níveis  mínimos de serviço,  o CONTRATANTE deverá avaliar  a  possibilidade de 

promover a rescisão do CONTRATO em função da inexecução total ou parcial do objeto, da perda 

de suas funcionalidades e da comprovada desconformidade com os critérios mínimos de qualidade 

exigidos – ressalvada a aplicação adicional de outras sanções administrativas cabíveis.

9.6.3. A contratada estará sujeita à aplicação de multa, de acordo com os respectivos níveis 

de gradação acima descritos, quando for observada a ocorrência dos seguintes eventos:

ITE

M
DESCRIÇÃO DO EVENTO INFRACIONAL

GRAU DA 

INFRAÇÃO

A

Manter, durante a vigência contratual, funcionário sem a qualificação mínima 

exigida para a execução dos serviços ou funcionário que imprima conduta 

inconveniente, incompatível com suas atribuições ou em desacordo às normas 

e políticas do CONTRATANTE.

1

B

Executar, durante a vigência contratual, serviço incompleto e/ou paliativo como 

por permanente, ou deixar de realização complementação de serviço em razão 

de incompletude e/ou situação correlata.

2

C

Recursar-se a entregar à CONTRATANTE documentação amparada pelo 

objeto do CONTRATO, ou prevista nas obrigações da CONTRATADA, ou 

entregá-la com atraso. Assim como fornecer propositalmente, durante a 

execução contratual, informação incorreta, incompleta ou falsa.

2

D
Utilizar as dependências e/ou os recursos do CONTRATANTE para fins 

estranhos à execução do objeto do CONTRATO.
2

E

Retirar dos domínios do CONTRATANTE quaisquer equipamentos ou 

materiais de consumo, previstos em CONTRATO, sem autorização prévia do 

responsável.

2

F
Suspender e/ou interromper a prestação dos serviços contratados, salvo 

motivo de força maior ou caso fortuito devidamente justificado.
3

G
Destruir e/ou danificar equipamentos ou documentos de propriedade do 

CONTRATANTE por culpa ou dolo de seus agentes.
3

H
Deixar de cumprir determinação ou instrução formal do CONTRATANTE, 

inclusive as emitidas pela equipe de fiscalização do CONTRATO.
3

I

Interromper o fornecimento contínuo de suprimentos para a prestação dos 

serviços, salvo motivo de força maior ou caso fortuito devidamente justificado, 

3
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resultando na indisponibilidade dos serviços contratados.

J

Manter alocado na prestação dos serviços equipamento que não atenda aos 

requisitos técnicos mínimos/obrigatórios contratados, após notificação do 

CONTRATANTE.

4

K

Descumprir reiteradamente critérios de qualidade e/ou níveis mínimos de 

serviço, salvo motivo de força maior ou caso fortuito devidamente justificado, 

resultando na indisponibilidade dos serviços contratados e na perda dos 

benefícios da contratação.

4

L
Recusar-se a executar serviço amparado pelo objeto do CONTRATO e/ou 

recusar-se a corrigir erros e/ou falhas na execução dos serviços contratados.
4

M

Agir com dolo ou má-fé durante a execução contratual perante os 

compromissos assumidos contratualmente. Assim como praticar atos de má-fé 

ciente das consequências que possam vir a ocorrer, ou praticá-los de modo 

beneficiar-se de algo.

4

N

Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada. Ou recursar-se a 

apresentar documentos complementares relacionados à sua habilitação, 

documentação fiscal, documentação trabalhista e/ou documentação 

previdenciária, quando solicitado. Ou, ainda, perder as condições de 

habilitação exigidas.

4

O

Deixar de efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-refeição, 

seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer 

despesas diretas e/ou indiretas de suas responsabilidades relacionadas à 

execução do CONTRATO.

4

9.7. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública

9.7.1. A  aplicação  do  impedimento  de  licitar  e  contratar  com a  Administração  Pública, 

previsto  neste  item,  são  concomitantes.  A  sanção  de  impedimento  de  licitar  e  contratar 

prevista no Art.  7º  da Lei  10.520, de 7 de julho de 2002, impossibilitará o fornecedor de 

participar de licitações e formalizar contrato no âmbito interno do ente federativo que aplicar a 

sanção  -  União,  Estado,  DF  ou  Municípios.  A  aplicabilidade  desta  sanção  é  adstrita  à 

modalidade  Pregão,  bem  como  nos  contratos  pactuados  em  decorrência  das  licitações 

realizadas nesta modalidade.

9.8. Também ficam sujeitas às penalidades do art.  87,  III  e  IV da Lei  no 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que:

a) Tenham sofrido  condenação definitiva  por  praticar,  por  meio  dolosos,  fraude  fiscal  no 

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
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c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados.

9.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e  ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento 

previsto na Lei no 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei no 9.784, de 1999.

9.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o  

caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

9.12. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.13. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem como o  dano  causado  à  Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade.

9.14. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública  nacional  ou  estrangeira,  cópias  do  processo  administrativo  necessário  à  apuração  da 

responsabilidade  da  empresa  deverão  ser  remetidas  à  autoridade  competente,  com  despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

9.15. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei no 12.846, de 1o de agosto  

de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

9.15. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos  para  apuração  da  ocorrência  de  danos e  prejuízos  à  Administração  Pública  Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse 

das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993. Com  

isso, de modo a permitir a amortização completa do ativo e consequente redução dos custos unitários 

por página.

10.2. A  prorrogação  do  contrato  dependerá  da  verificação  da  manutenção  da  necessidade, 

economicidade e oportunidade da contratação, acompanhada da realização de pesquisa de mercado 

que demonstre a vantajosidade dos preços contratados para a Administração.

11. DO REAJUSTE
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11.1. Os preços são fixos e  irreajustáveis  no prazo de um ano contado da data limite  para a 

apresentação das propostas.

11.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice de Custo da 

Tecnologia da Informação (ICTI), acumulado no período exclusivamente para as obrigações iniciadas 

e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará 

à CONTRATADA a importância  calculada pela  última variação conhecida,  liquidando a diferença 

correspondente  tão  logo  seja  divulgado  o  índice  definitivo.  Fica  a  CONTRATADA  obrigada  a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre 

que este ocorrer.

11.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor.

11.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO VENCEDOR

12.1. REGIME, TIPO E MODALIDADE DA LICITAÇÃO

12.1.1. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de serviço continuado, pois 

existe a necessidade de pleno funcionamento da solução visto a essencialidade dos serviços 

e atividades a serem executadas pelo CONTRATANTE.

12.1.2. Caracteriza-se  também  como  comum,  pois  os  padrões  de  desempenho  e  de 

qualidade  podem  ser  objetivamente  definidos  com  base  em  especificações  usuais  no 

mercado, conforme Acórdão nº 2.471/2008-TCU – Plenário.

“Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações 

usuais praticadas no mercado. Bens e serviços comuns são ofertados, em princípio, 

por muitos fornecedores e comparáveis entre si com facilidade.”

12.1.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada  e  a  Administração  Contratante,  vedando-se  qualquer  relação  entre  estes  que 

caracterize pessoalidade e subordinação direta.

12.1.4. O critério de seleção da proposta será a de MENOR PREÇO POR LOTE.
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13. SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

14. CONSIDERAÇÕES GERAIS

14.1. Após  o  término  do  contrato,  a  CONTRATADA deverá  retirar  qualquer  bem de  que  seja 

proprietária e que, eventualmente, esteja no espaço do CONTRATANTE.

14.2. Após  o  término  do  contrato,  o  CONTRATANTE  cancelará  o  acesso  às  localidades  que 

tenham sido disponibilizadas à CONTRATADA.

14.3. A critério da CONTRATADA os equipamentos poderão ser manutenidos através de rede de 

assistência  técnica  credenciada  pelo  fabricante  dos  equipamentos.  Neste  caso  cabe  a 

CONTRATADA garantir a correta manutenção dos equipamentos sem prejuízos a CONTRATANTE, 

respeitando  todas  as  condições  estabelecidas  neste  TR  bem  como  os  níveis  de  serviço  ora 

contratados.

14.4. Toda  e  qualquer  informação,  relatório  ou  dado  deverá  ser  disponibilizado  somente  às 

pessoas indicadas pela CONTRATANTE. A disponibilização de tais dados a terceiros, sem a prévia 

anuência  da  CONTRATANTE,  poderá  acarretar  em  interrupção  contratual,  não  excluindo  a 

responsabilização civil e criminal.

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

15.1. Em conformidade com o Artigo 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, declaramos que 

este Termo de Referência destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia,  

a  seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  administração  e  a  promoção  do  desenvolvimento 

nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 

da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos.

15.2. Atendendo o que dispõe o § 1º do Artigo 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a 

elaboração deste Termo de Referência veda a admissão, previsão, inclusão ou tolerância, nos atos 

de convocação,  cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo,  inclusive  nos  casos  de  sociedades  cooperativas,  e  estabeleçam  preferências  ou 

distinções  em razão  da  naturalidade,  da  sede  ou  domicílio  dos  licitantes  ou  de  qualquer  outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto 

nos §§ 5º ao 12º deste artigo e no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.

Carmo do Paranaíba, 17 de agosto de 2021.
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Danilo Antônio de Matos

Secretário Mun. de Administração, Planejamento e Finanças

Divino José de Bessa

Secretário Municipal de Transportes

Talita Gontijo Mendes

Secretária Municipal de Saúde

Nilva Aparecida Costa

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Paulo Victor Guimarães Furtado

Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

Rosilaine Rita dos Santos

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Roberta Soares Moreira Mendes

Secretária Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Umberto E. Barcelos Filho

Secretário Municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS

CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA

Impressão Sim

Cópia Sim

Digitalização Sim

Tecnologia da Impressão Eletrográfica a seco, Laser, LED ou equivalente.

Modos de cor Modo Monocromático

Painel de Controle Painel operacional tátil de LCD (touchscreen)

Linguagens de impressão Compatível, no mínimo, com PCL5/6 e PostScript3

Sistemas operacionais e drivers
Compatível, no mínimo, com Windows 7 e superior, Windows Server, Linux.

Conectividade padrão Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX (RJ-45), mínimo USB 2.0

Conexão direta Deve possuir interface de conexão direta via USB

Operação em rede

Possuir capacidade de cancelamento de impressões, emissão de páginas 

de status, permitir coletar contadores de forma remota, suporte a operação 

e gerenciamento em rede.

Suporte wireless Sim.

Contabilidade padrão Impressão e cópia.

Ciclo Mensal Acima de 30.000 páginas.

Tamanhos de papel Suportar os formatos A4, A5, Ofício e Carta, no mínimo.

Gramatura do Papel 65 – 160 g/m², no mínimo.

Tipos de Mídia
Papéis comum, fino/grosso, reciclado, envelopes, etiquetas, resma, pré-

impresso e cartão.

Capacidade de papel bandeja 
principal

No mínimo, 250 folhas.

Capacidade de papel bandeja 
multiuso

50 folhas, no mínimo.

Capacidade de saída
Deve possui alimentador automático de documentos duplex de 

passagem única com capacidade para 50 folhas.

Velocidade de impressão 40 PPM (A4), no mínimo.

Resolução da impressão 600x600 dpi, no mínimo.

Impressão da primeira Em até, no máximo, 15 segundos.
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página/cópia

Impressão em frente e verso Modo duplex automático padrão, integrado.

Velocidade de Cópia 30 CPM (A4), no mínimo.

Resolução da cópia 600x600 dpi, no mínimo.

Alimentação automática de 
documentos

50 folhas, no mínimo.

Tamanho Original Até Ofício (216x356 mm).

Indicador de quantidade 01-999 cópias

Redução e ampliação Zoom de 25 – 400%, com incrementos de 1%.

Tipo de Scanner
Mesa, integrado, com alimentação automática de documentos e recirculador 

ou duplex de passagem única.

Velocidade de digitalização 30 IPM/OPM, no mínimo.

Resolução óptica 600 DPI, no mínimo.

Área de digitalização Até Ofício (216x356 mm).

Formato de arquivos TIFF, JPEG, PDF e PDF pesquisável, no mínimo.

Modos de digitalização
Modos mono/policromático. Digitalizar para rede, e-mail, pasta e dispositivo 

USB. Formatos PDF, JPEG e TIFF. Suporte a TWAIN.

Alimentação 110 e/ou 220 V, devendo ser fornecido estabilizador caso necessário.

Modo Economia Deve possuir modo de economia de energia.

Certificações Desejável possuir certificação EnergyStar® (ou similar)

Meio Ambiente Deve possuir níveis selecionáveis de tonalidade de impressão.

CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA

Impressão Sim

Cópia Sim

Digitalização Sim

Tecnologia da Impressão Eletrográfica a seco, Laser, LED ou equivalente.

Modos de cor Modo Policromático

Painel de Controle Painel operacional tátil de LCD (touchscreen)

Linguagens de impressão Compatível, no mínimo, com PCL5/6 e PostScript3

Sistemas operacionais e drivers
Compatível, no mínimo, com Windows 7 e superior, Windows Server, Linux.
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Conectividade padrão Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX (RJ-45), mínimo USB 2.0

Conexão direta Deve possuir interface de conexão direta via USB

Operação em rede
Possuir capacidade de cancelamento de impressões, emissão de páginas 
de status, permitir coletar contadores de forma remota, suporte a operação 

e gerenciamento em rede.

Suporte wireless Sim.

Contabilidade padrão Impressão e cópia.

Ciclo Mensal Acima de 30.000 páginas.

Tamanhos de papel Suportar os formatos A4, A5, Ofício e Carta, no mínimo.

Gramatura do Papel 65 – 160 g/m², no mínimo.

Tipos de Mídia
Papéis comum, fino/grosso, reciclado, envelopes, etiquetas, resma, pré-

impresso e cartão.

Capacidade de papel bandeja 
principal

No mínimo, 250 folhas.

Capacidade de papel bandeja 
multiuso

50 folhas, no mínimo.

Capacidade de saída
Deve possui alimentador automático de documentos duplex de passagem 

única com capacidade para 50 folhas.

Velocidade de impressão 35 PPM (A4), no mínimo.

Resolução da impressão 1200x1200 dpi, no mínimo.

Impressão da primeira 
página/cópia

Em até, no máximo, 15 segundos.

Impressão em frente e verso Modo duplex automático padrão, integrado.

Velocidade de Cópia 35 CPM (A4), no mínimo.

Resolução da cópia 600x600 dpi, no mínimo.

Alimentação automática de 
documentos

50 folhas, no mínimo.

Tamanho Original Até Ofício (216x356 mm).

Indicador de quantidade 01-999 cópias

Redução e ampliação Zoom de 25 – 400%, com incrementos de 1%.

Tipo de Scanner
Mesa, integrado, com alimentação automática de documentos e recirculador 

ou duplex de passagem única.

Velocidade de digitalização 30 IPM/OPM, no mínimo.

Resolução óptica 600 DPI, no mínimo.

Área de digitalização Até Ofício (216x356 mm).

Formato de arquivos TIFF, JPEG, PDF e PDF pesquisável, no mínimo.

Modos de digitalização
Modos mono/policromático. Digitalizar para rede, e-mail, pasta e dispositivo 

USB. Formatos PDF, JPEG e TIFF. Suporte a TWAIN.
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Alimentação 110 e/ou 220 V, devendo ser fornecido estabilizador caso necessário.

Modo Economia Deve possuir modo de economia de energia.

Certificações Desejável possuir certificação EnergyStar® (ou similar)

Meio Ambiente Deve possuir níveis selecionáveis de tonalidade de impressão.
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ANEXO II - DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021

Processo de Licitação N° 084/2021

DECLARAÇÃO

A empresa ........................................................................., CNPJ nº..............................., declara, sob 

as penas da lei, para o Pregão Eletrônico nº 024/2021.

• Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar a proposta, com os preços e prazos  

indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta 

licitação, as quais nos submeteram incondicional e integralmente.

• Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa 

ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

• Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação (Conforme art.9 da lei 8.666/93) e não 

possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública 

ou de sociedade de economia mista.

• Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para  

licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e 

Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

 

Data e local

___________________________________________
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021

Processo de Licitação N° 084/2021

Declaramos para os devidos fins de comprovação junto ao Município de Carmo do Paranaíba, que 

cumprimos as disposições referentes ao Inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Carmo do Paranaíba, ........... de ........................................... de .............

Razão Social da Licitante:

CNPJ: 

Nome do Representante Legal:

Assinatura:

CPF:

Este documento deve ser assinado por sócio, diretor e ou procurador que tenha poderes para tal 
investidura.

Página 52 de 61

mailto:compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Praça Misael Luiz de Carvalho, n° 84 - (34) 3851-9812
compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021

Processo de Licitação N° 084/2021

A EMPRESA ........................................,    sediada a Rua...........................................,  nº.................,  

Bairro.......................................,  CEP.............................................................,  

em...............................................  estado  ..................,  inscrita  no  CNPJ  sob 

nº  ...................................................................,  neste  ato  representada  pelo(a) 

Sr(a).  ...........................................................,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade 

nº  ........................................,  inscrito(a)  no  CPF  sob  nº...............................,  DECLARA,  sob  as 

penalidades  da  lei,  que  se  enquadra  como...............  (MICRO  EMPRESA?,  EMPRESA   DE 

PEQUENO PORTE?) nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 

2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar 

em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123 de 14 de dezembro de 2006.

Carmo do Paranaíba, ___________de _________________ de _________.

Razão Social: .................................................................................... 

CNPJ.....................................................................................................

Nome Representante Legal ....................................................................

CPF ...........................................................................................................

□ Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o 

prazo previsto no artigo 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, para regularização, estando 

ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no 

artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

___________________________________________

Assinatura do Representante Legal

CARIMBO CNPJ OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO nº ..../2021

(Poderá ser modificado para melhor adequação ao interesse público.)

Aos ........... dias do mês de ........... do ano de 2021, na sede administrativa do Município de 

Carmo do Paranaíba, situada a Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84, Centro, na cidade de Carmo do 

Paranaíba, compareceram de um lado, o Sr. César Caetano de Almeida Filho, no uso das atribuições 

que a permitem representar o Município de Carmo do Paranaíba, CNPJ n.º 18.602.029/0001-09, e 

doravante  designada  simplesmente  CONTRATANTE,  e,  de  outro  lado  a 

Empresa ............................., CNPJ nº    ......................., estabelecida na cidade de ....................... na 

Rua  ............................  nº.........,  que  apresentou  os  documentos  exigidos  por  lei,  neste  ato 

representado pelo(a) Sr (ª)..............................., CPF nº ......................., nacionalidade............., estado 

civil............., portador(a) da Carteira de Identidade nº........., órgão expedidor.........., daqui por diante, 

denominada  simplesmente  CONTRATADA,  para  celebrarem,  por  força  do  presente  instrumento, 

elaborado de acordo com a minuta examinada pela Procuradoria Geral do Município, atendendo ao 

disposto no Parágrafo Único do artigo 38, da Lei nº 8.666, de 21/Junho/1993, em conformidade com o 

constante Processo Licitatório nº 082/2021, que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, 

de 21/Junho/1993 e alterações,  Lei  Estadual  nº  14.167 de 10/Janeiro/2002, Decreto  Municipal  n. 

1.908/06, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. 2.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de 

impressão,  consistindo  na  reprodução de  documentos  (impressão  e  cópias)  e  digitalização,  com 

fornecimento de equipamentos, bilhetagem da solução instalada, manutenção preventiva e corretiva 

dos equipamentos com substituição de peças e fornecimento de insumos originais (exceto papel),  

para atendimento à estrutura organizacional da Prefeitura Municipal  de Carmo do Paranaíba/MG, 

conforme definições contidas no Termo de Referência.

Parágrafo  primeiro  –  É  facultado  a  CONTRATANTE  o  direito  de  fazer  acréscimos  ou 

supressões nas quantidades inicialmente  previstas,  na forma do parágrafo  1º,  do  Art.  65 da  Lei 

8.666/93.

Parágrafo segundo – Os quantitativos previstos poderão ser acrescentados ou suprimidos, 

até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor inicial do contrato, conforme parágrafo 

primeiro, do Artigo 65, da Lei n.º 8666/93.

Parágrafo terceiro – A prestação do serviço obedecerá ao estipulado neste contrato, bem 

como as disposições constantes dos documentos adiante enumerados,  que integram o Processo 

Licitatório  nº  084/2021,  PREGÃO  ELETRÔNICO nº  024/2021  e  que  independentemente  de 
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transcrição,  fazem  parte  integrante  e  complementar  deste  contrato,  no  que  não  o  contrariarem 

proposta  e  documentos  que  o  acompanham,  firmados  pela  CONTRATADA  e  apresentados  à 

CONTRATANTE, na data de abertura dos envelopes do respectivo processo licitatório.

Parágrafo quarto – O serviço ora contratado foi objeto de licitação, de acordo com o disposto  

na Lei 8.666/93, sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da prestação do serviço 

licitado;

2.2. Prestar  as informações e os esclarecimentos que venham a ser  solicitados pela  licitante 

vencedora com relação ao objeto do presente contrato;

2.3. Emitir nota de empenho e efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

2.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato/instrumento equivalente, podendo sustar ou 

recusar os serviços em desacordo com as especificações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Os serviços deverão ser prestados, logo após a expedição da solicitação, de acordo com as 

quantidades informadas e local indicado pela CONTRATANTE.

3.2. Responsabilizar-se  por  todos  os  encargos  sociais  e  trabalhistas  que  incidam  sobre  a 

execução do contrato/instrumento equivalente;

3.3. Responsabilizar-se  por  todas  as  providências  e  obrigações  estabelecidas  na  legislação 

específica  de  acidente  do  trabalho,  quando,  em ocorrências  da  espécie,  forem vítimas  os  seus 

empregados, durante a execução do contrato/instrumento equivalente;

3.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos que incidam, ou venham a incidir 

sobre terceiros, durante a execução do contrato/instrumento equivalente;

3.5. Fornecer informações à Administração Municipal, sempre que lhes forem solicitadas;

3.6. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 

materiais ou pessoais causados por seus empregados, à contratante ou a terceiros, aplicando-se ao 

presente contrato a Lei nº 8.078 de 11/09/90, em especial os artigos 14 e 20;

3.7. Manter  a  sua  condição  de  habilitada,  durante  todo  o  período  de  execução  do 

contrato/instrumento equivalente, renovando periodicamente os documentos fiscais junto ao Sistema 

de Cadastramento do Município de Carmo do Paranaíba;

3.8. Fornecer condições que possibilitem a prestação do serviço, a partir da data de retirada do 

contrato/instrumento equivalente;

3.9. Cumprir fielmente o contrato/instrumento equivalente, zelar por sua boa execução, de modo 

que  a  prestação  do  serviço  seja  realizada  com esmero  e  perfeição  e  executar  sob  sua  inteira  

responsabilidade até o seu término, vedada sua transferência a terceiros, total e parcial;
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3.10. Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  diretas  ou  indiretas,  tais  como:  salários, 

transportes,  encargos  sociais,  fiscais,  trabalhistas,  previdenciários  e  de  ordem  de  classe, 

indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, no desempenho do objeto 

ora  licitado,  ficando  ainda,  a  CONTRATANTE,  isenta  de  qualquer  vínculo  empregatício  com os 

mesmos;

3.11. Prestar esclarecimentos à Administração Municipal sobre eventuais atos ou fatos noticiados 

que a envolvam, independente de solicitação;

3.12. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à 

entrega dos serviços contratados.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E EXTENSÃO

4.1. O presente contrato vigorará da data de assinatura por 12 meses, podendo ser prorrogado, 

de comum acordo entre as partes, de acordo com a Lei 8.666/93 e legislação correlata, por meio de 

termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ___________ pela prestação 

do serviço.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da  execução  do  objeto,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,  trabalhistas, 

previdenciários,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administração,  frete,  seguro  e  outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6.1. O  licitante  que  deixar  de  entregar  documentação  exigida  para  o  certame,  apresentar 

documentação falsa,  ensejar o retardamento da execução do objeto  do certame, não mantiver  a 

proposta,  falhar  ou fraudar a execução do contrato,  comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Carmo 

do  Paranaíba  e,  se  for  o  caso,  será  descredenciado  do  Cadastro  Geral  de  Fornecedores  do 

Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das 

demais cominações legais.

6.2. Ficam  estabelecidos  os  seguintes  percentuais  de  multas,  aplicáveis  quando  do 

descumprimento contratual:

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de  

atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados 

sobre o valor do Contrato, por ocorrência;
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b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta)  

dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual  ou legal,  com a 

possível rescisão contratual;

c)  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  do  Contrato,  na  hipótese  de  a  CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 

casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA, 

em face da menor gravidade do fato  e mediante motivação da autoridade superior, poderá 

reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos  devidos  pelo  MUNICÍPIO  DE CARMO DO PARANAÍBA.  Se  os  valores  dos 

pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA 

no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção;

e)  As  sanções  previstas,  em  face  da  gravidade  da  infração,  poderão  ser  aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 

80 da Lei 8.666/93.

Parágrafo  único  -  Na  ocorrência  de  rescisão,  por  conveniência  administrativa,  a 

CONTRATADA será notificada.

CLÁUSULA OITAVA - DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO

8.1. O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de 

imprensa oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do Art.61, da Lei 8.666/93.

Parágrafo único - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste 

Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos no órgão de imprensa oficial.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 

que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no  Termo de 

Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO

10.1. Os  pagamentos  serão  efetuados  em até  30  (trinta)  dias  após  a  entrega  da  nota  fiscal 

eletrônica  no  setor  competente,  fazendo  constar  da  mesma,  discriminação,  quantitativo,  nº  e 

modalidade de licitação, nº do item, nº do contrato/instrumento equivalente, preço unitário e preço 

total do(s) produto(s)/serviço(s),  devidamente atestada pelo setor competente da CONTRATANTE, 
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acompanhada das seguintes comprovações: regularidade junto à Fazenda Federal (CND conjunta), 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), à Justiça do Trabalho (CNDT) e às Fazendas 

Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede.

Parágrafo  primeiro  -  Não será  efetuado qualquer  pagamento  à  CONTRATADA enquanto 

houver pendência de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual, inclusive a apresentação do demonstrativo da entrega/prestação dos produtos/serviços, de 

acordo com as obrigações estabelecidas na Cláusula Terceira.

Parágrafo segundo - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo 

de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizados.

Parágrafo terceiro - Somente serão efetuados os pagamentos, às Notas Fiscais Eletrônicas 

emitidas  pela  empresa  participante  do  processo  licitatório,  ou  seja,  mesmo CNPJ,  sob  pena de 

rescisão de contrato ou instrumento equivalente.

Parágrafo quarto - As Notas Fiscais deverão ser emitidas observando o número do CNPJ 

indicado pela empresa em sua proposta de preços e documentos apresentados para habilitação, 

conforme exigidos em edital.

Parágrafo  quinto  -  O  reajuste  deste  contrato  será  permitido,  desde  que  observado  o 

interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da data limite para a apresentação da proposta, ou da 

data  do  orçamento  a  que  a  proposta  se  referir,  ou  da  data  da  última  repactuação.  Cabe  a 

CONTRATADA apresentar, junto a sua solicitação, a demonstração analítica da alteração dos custos, 

por meio de apresentação de planilha de formação de preço, do novo acordo ou convenção coletiva e 

da  variação  do  ICTI,  fundamentando  o  reajuste.  Os  valores  serão  reajustados  ou  corrigidos 

monetariamente de acordo com as disposições da lei 10.192/2001 e, no que com ela não conflitarem,  

com as disposições da Lei 8.666/93.

Parágrafo  sexto  -  O  reequilíbrio  econômico-financeiro  da  prestação  dos  serviços  desta 

licitação  será  analisado  e  processado  em  conformidade  com  a  Lei  nº  8.666/93.  Cabe  a 

CONTRATADA apresentar  documentos  (originais  ou  autenticados  em cartório)  que  justifiquem e 

comprovem o pedido de reequilíbrio.

10.2. Para  restabelecer  a  relação  que as  partes  pactuaram inicialmente  entre  os  encargos  da 

CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução  do  ajustado,  ou  ainda,  em  caso  de  força  maior,  caso  fortuito  ou  fato  do  príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, os valores constantes desta cláusula  

serão  ajustados  na  proporção  da  alteração  que  houver  nos  preços  do  serviço,  precedido  da 

demonstração do aumento dos custos, os quais poderão ser comprovados com documentos fiscais, 

contratos, convenções coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha de preço e  

compatibilidade com os valores de mercado.
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10.3. O  reequilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  ocorrerá,  ainda,  quando  da  redução  dos 

custos.

10.4. Quaisquer  tributos  ou  encargos  legais  criados,  alterados  ou  extintos,  bem  como  a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de 

comprovada repercussão nos preços contratados,  implicarão a revisão destes para mais ou para 

menos, conforme o caso.

10.5. Incumbirá  ao  interessado  a  iniciativa  e  o  encargo  do  cálculo  minucioso  do  reequilíbrio 

econômico-financeiro  a  ser  aprovado  pela  CONTRATANTE,  juntando  o  respectivo  memorial  de 

cálculo e as demais provas que se fizerem necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993.

11.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial  

atualizado do contrato.

11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RETENÇÕES (SE FOR O CASO)

Parágrafo primeiro - PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - Em cumprimento ao artigo 31 da Lei 

nº 8.212/91, e alterações, e Instruções Normativas vigentes no período das contratações editadas 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) do valor 

bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, ou percentual referente a atividade específica  

observado o disposto na IN vigente, exceto para as empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL.

Parágrafo segundo - Como decorrência da retenção, a CONTRATANTE obriga-se a recolher 

ao INSS a importância retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento de arrecadação 

identificado com a inscrição do estabelecimento da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a 

razão social da empresa CONTRATANTE e CONTRATADA, até o dia dois do mês seguinte ao da 

data da emissão da fatura, ou no primeiro dia útil subsequente, se não houver expediente bancário no 

dia dois.

Parágrafo terceiro - Na emissão da fatura, a empresa CONTRATADA deverá destacar o valor 

da retenção, com o título de retenção para previdência social, observadas as regras das Instruções 

editadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Parágrafo quarto - A falta de destaque do valor de retenção no documento autoriza que a 

CONTRATANTE  proceda  a  devida  retenção  sobre  o  título  de  cobrança  ou  o  devolva  à 

CONTRATADA para que seja providenciada a adequação.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (SE 

FOR O CASO)

13.1. Em cumprimento ao Código Tributário Municipal e aos dispostos na Lei Complementar nº 204 

de 22 de dezembro de 2003, a CONTRATADA deverá destacar alíquota correspondente ao serviço 

prestado observando a Tabela I da referida Lei, calculada sobre o valor bruto da nota fiscal.

Parágrafo  primeiro  -  Na  emissão  da  nota  fiscal  de  prestação  de  serviços,  a  empresa 

CONTRATADA deverá destacar o valor do imposto, no campo específico, observada a legislação 

pertinente.

Parágrafo segundo - A falta de destaque do valor do imposto no documento fiscal autoriza 

que  a  CONTRATANTE  proceda  o  devido  desconto  sobre  o  título  de  cobrança  ou  devolva  à 

CONTRATADA para que seja providenciada a adequação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

14.1. As  dotações  orçamentárias  reduzidas  e  fonte  de  recurso  para  custear  as  despesas 

decorrentes são:

Secretaria Municipal de Saúde:

85 02 0002 0002 0002;

115 02 002 0002 0002;

135 01 0002 0002 0002;

37 01 0002 0002 0002

37 02 0002 0002 0002;

63 02 0002 0002 0002;

162 02 0002 0002 0002;

162 02 0002 0002 0002;

100 02 0002 0002 0002;

189 02 0002 0002 0002;

236 02 0002 0002 0002;

13 02 0002 0002 0002;

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente:

384 01 0000 0000 0000;

Controle Interno:

373 01 0000 0000 0000;

Secretaria Municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico:

18 01 0000 0000 0000;

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças:

44 01 0000 0000 0000;

Secretaria Municipal de Transportes:

350 01 0000 0000 0000;
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Secretaria Municipal de Assistência Social:

423 01 0000 0000 0000;

458 01 0000 0000 0000;

502 01 0000 0000 0000;

444 01 0000 0000 0000;

526 01 0000 0000 0000;

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte:

139 01 0001 0001 0001;

101 01 0001 0001 0001;

128 01 0001 0001 0001;

113 01 0001 0001 0001;

81 01 0001 0001 0001.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. Para  dirimir  todas  as  questões  oriundas  do  presente  Contrato,  é  competente  o  Foro  da 

Comarca de Carmo do Paranaíba.

E, para firmeza e como prova de haverem, entre si,  ajustado e contratado, foi  lavrado o 

presente Termo de contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em 2 (duas) vias de 

igual teor e forma, pelas partes CONTRATANTES, tendo sido arquivado no Município de Carmo do 

Paranaíba, com registro de seu extrato, e dele extraídas as cópias necessárias.

Carmo do Paranaíba, _____ de ______ de 2021.

César Caetano de Almeida Filho

Prefeito – Município de Carmo do Paranaíba

CONTRATANTE

________________________________

CONTRATADA

________________________________

GESTOR

________________________________

FISCAL

TESTEMUNHAS:

1. ____________________________________________ DOC: ________________

2. ____________________________________________ DOC: ________________
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