PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES - MG
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Site: www.guanhaes.mg.gov.br – E-mail: licitacao@guanhaes.mg.gov.br
Tel: (33) 3421-1501 - Guanhães – Minas Gerais

PREGÃO PRESENCIAL Nº
PROCESSO N
ABERTURA DIA
HORARIO DO CERTAME
JULGAMENTO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
: 048/2017
: 120/2017
: 07/12/2017
: 09:00 h
: MENOR PREÇO POR ITEM
PREAMBULO

O Senhor Pregoeiro do Município de Guanhães - Minas Gerais, nomeado pela Portaria n.º 043 de 05 de janeiro de 2017,
torna público que fará realizar, às 09:00 horas, do dia 07/12/2017, na Praça Néria Coelho Guimarães nº. 100, Centro, Guanhães/MG
Centro, na modalidade o PREGÃO PRESENCIAL, sistema de REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual aquisição de
suprimentos de informática e prestação de serviços de remanufatura de cartuchos e toners para atender as necessidades de
todas as Secretarias do Município de Guanhães-MG, critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, regida pela Lei
Federal n 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 3.242/2006, e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666, de 21 de
junho de 1993 e alterações posteriores, e de acordo com as normas e condições fixadas neste instrumento. Fazem parte integrante
deste Edital os ANEXOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX contendo respectivamente termo de referência, modelo de
credenciamento, declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, declaração de que não possui em seu quadro de pessoal
atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de idade, e de atendimento das condições de habilitação, declaração de
fato impeditivo, declaração de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, modelo de proposta de
preços e minuta da ata de registro de preços (ARP).
Os esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão prestados na Prefeitura Municipal, no endereço
supramencionado, no horário de 14:00 às 18:00 horas e através do telefone (33) 3421-1501.
1 - DO OBJETO:
1.1. O objeto desta licitação é o PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de
empresa para aquisição de suprimentos de informática e prestação de serviços de remanufatura de cartuchos e toners para
atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Guanhães-MG.
1.2. A CONTRATADA obriga-se a entregar o objeto em conformidade com as especificações previstas no ANEXO I,
independentemente das quantidades e valores requisitados.
1.3. O Município não se obriga a adquirir toda a quantidade estimada de objetos em igualdade de condições, o beneficiário do
registro terá preferência, nos termos do art. 15, §4º da Lei 8.666/93.
1.4. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada, não apenas pelos órgãos da Prefeitura Municipal de
Guanhães, mas também por qualquer outro órgão da Administração Pública Municipal que manifestar interesse junto a Prefeitura.
1.4.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços,
deverão manifestar seu interesse junto a Departamento de Suprimentos e Contratos da Prefeitura, sendo lhes concedido cópia da Ata,
para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
2 – DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos.
2.1.1 Esta licitação destina-se exclusivamente a empresas que estiverem, nos termos do artigo 3º, incisos I e II, da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte e MEI, salvo o item 083 que
está destinado a todas as empresas que atendam as exigências edital ícias.
2.2. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e não possuírem quaisquer
dos impedimentos do § 4º do artigo citado deverão apresentar declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação
como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, (ANEXO VI) nos termos da Lei Complementar, juntamente com a
certidão da Junta Comercial que comprove a condição, no ato de credenciamento da empresa.
2.2.1. A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei
Complementar nº 123/06.
2.3. Não se admitirá nesta licitação a participação de:
a)
b)

c)
d)

Empresas que não atenderem às condições deste edital;
Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido punidas com suspensão
temporária de participação em licitação ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com o poder público no âmbito da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta;
Empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
Pessoas jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e/ou diretor servidor do Município de Guanhães;
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2.4. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades
cabíveis.
3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
3.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório deste pregão.
3.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação formulada, podendo, se for o caso, auxiliar-se pelo setor responsável pela
elaboração do Termo de Referência e ainda pela Assessoria Jurídica da Prefeitura de Guanhães.
3.3. Se a impugnação contra o Edital for acolhida, o Edital será alterado e será definida e publicada nova data para realização do
certame, pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original. Caso a alteração no ato convocatório possa
inquestionavelmente afetar a elaboração da proposta, o prazo inicialmente estabelecido será reaberto.
3.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o fizer até o segundo dia
útil que anteceder à data de realização da sessão pública do pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
3.5. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório.
4 – DO CREDENCIAMENTO
4.1. O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o pregoeiro, para proceder ao respectivo credenciamento, munido
dos documentos que o credenciem a participar deste procedimento licitatório, INCLUSIVE COM PODERES PARA
FORMULAÇÃO DE OFERTAS E LANCES VERBAIS.
4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a
responder pela empresa representada, por todos os atos e efeitos previstos neste edital.
4.3. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na sua imediata exclusão da fase de lances verbais,
mantendo-se sua proposta escrita.
4.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a)

b)

c)

Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado
na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura, os mesmos deverão ser apresentados em original, ou processo de cópia, caso sejam cópias. No caso de
cópias, as mesmas devem ser autenticadas por tabelião ou por servidor da administração pública.
Tratando-se de procurador, A PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular, com reconhecimento de firma
do outorgante, NA QUAL CONSTEM PODERES ESPECÍFICOS PARA FORMULAR LANCES, negociar preço,
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga; estes
documentos devem ser apresentados originais ou cópias. No caso de cópias as mesmas devem ser autenticadas por tabelião
ou por servidor da administração pública.
O representante legal, credenciado e/ou procurador, deverão identificar-se exibindo o documento oficial de identificação
que contenha foto. Devendo ser original ou cópia, no caso de copias, as mesmas devem ser autenticadas por tabelião ou por
servidor da administração pública.

4.5. Sendo A PROCURAÇÃO PARTICULAR, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada do documento comprobatório dos
poderes do outorgante (ato constitutivo/deliberativo da pessoa jurídica - contrato social onde se possa identificar o
ADMINISTRADOR), que deverá ser apresentado no momento do credenciamento. Este documento deverá ser apresentado em
original ou cópia. Em caso de cópia, as mesmas devem ser autenticadas por tabelião ou por servidor da administração pública.
4.6. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados no início da sessão do pregão. No caso de cópias, as mesmas
devem estar autenticadas por tabelião ou por servidor da administração pública.
4.7. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento, impedirá a participação do
licitante na fase de lances verbais.
4.8. O representante poderá ser substituído, a qualquer momento, por outro devidamente credenciado.
4.9. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
5. DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS
DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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5.1. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos interessados ou seus representantes, devidamente credenciados, em
sessão pública, o pregoeiro, que dirigirá os trabalhos, receberá os documentos abaixo relacionados, sendo registrados em ata os
nomes dos licitantes:
5.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem abaixo,
dando ciência de que atende às condições do presente certame, conforme modelo em anexo III, podendo ser entregue juntamente com
os documentos de credenciamento;
5.1.2. Declaração conforme modelo no ANEXO VI de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, nos termos da Lei Complementar nº 123/06;
5.1.3. As declarações de cumprimento dos requisitos de habilitação, prevista no item 5.1.1 e de enquadramento como microempresa,
empresa de pequeno porte ou equiparado, prevista no item 5.1.2 deverão ser entregues no início da seção, logo após o
credenciamento, separadamente dos envelopes A e B.
5.1.4. Envelope contendo a Proposta de Preço (envelope A), devidamente lacrado.
5.1.5. Envelope contendo a documentação exigida para a Habilitação (envelope B), devidamente lacrado.
5.2. Aberta a sessão não mais serão admitidos novos licitantes.
5.2.1. Os documentos relativos à proposta de preço e a habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e
lacrados (sem rasuras), rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante, o número e objeto da licitação e,
respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma das alíneas “a” e “b” a
seguir:
a)

Envelope contendo os documentos relativos à proposta de preço:

AO SETOR DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE GUANHÃES - MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2017
DATA E HORA: 07/12/2017 ÀS 09:00hs
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE 01 (PROPOSTA DE PREÇO)
b)

Envelope contendo os documentos de habilitação:

AO SETOR DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE GUANHÃES - MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2017
DATA E HORA: 07/12/2017 ÀS 09:00hs
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE 02 (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)
5.3. Será admitida a remessa dos envelopes “01” e “02” - proposta de preço e habilitação, por via postal, protocolados no setor de
protocolo da Prefeitura Municipal de Guanhães. Caso os mesmos não cheguem ao Setor de Licitações antes da abertura da sessão, os
licitantes ficarão impedidos de participar da fase de lances.
5.3.1. A Prefeitura Municipal de Guanhães não se responsabiliza pelo não recebimento dos envelopes encaminhados via correios, até
a data estipulada.
5.4. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo
de cópia, autenticada por cartório competente, ou por servidor da administração pública, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
5.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo
autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
5.6. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à proposta de preço e
à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente.
5.7. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em língua estrangeira, deverão ser
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
5.8. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação
deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação.
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5.9. A não-entrega da Declaração exigida no subitem 5.1.1 deste edital implicará no não-recebimento, por parte do pregoeiro,
dos envelopes contendo a documentação da proposta de preço e de habilitação e, portanto, a não aceitação do licitante no
certame.
5.10. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pelo pregoeiro.
6. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE DAS PROPOSTAS)
6.1. As propostas de preços, devem obrigatoriamente preencher os seguintes requisitos e atender aos padrões abaixo estabelecidos:
6.1.1. Datilografadas ou digitadas, sem rasuras, emendas, entrelinhas, cotações alternativas ou ressalvas, com no máximo duas casas
decimais e entregues no local, dia e hora preestabelecidos no Edital, contendo a identificação da empresa, endereço, telefone, número
do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, rubricadas todas as folhas pelo representante legal e assinada a última, carimbada
com nome, identidade ou CPF;
6.1.2. Conter nome da empresa, razão ou denominação social e endereços completos, indicação do nome, qualificação, endereço e
CPF do seu representante legal que assinará o contrato, prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de entrega das propostas e excluídos os prazos recursais e conterem também:
a)

Preços unitários com até duas casas decimais, incluindo todos os impostos, taxas, impostos trabalhistas, combustível para
os locais de entrega dos objetos, sem nenhum ônus para o Município.

b)

O preço da unidade de cada item e o preço total referente a quantidade solicitada, não sendo admitido valores iguais à zero.

c)

Os preços cotados, inclusive os lances verbais, para efeito de julgamento, serão de exclusiva e total responsabilidade da
contratada, inclusive de eventuais preços finais apurados nos itens

6.2. No valor indicado no subitem anterior deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, etc., que eventualmente incidam sobre os equipamentos, ou,
ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da Licitante Contratada, de forma que o valor proposto seja a
única remuneração pela execução do objeto;
6.3. Caso venha a verificar-se qualquer divergência nas informações constantes da proposta de preços, pertinentes a valores expressos
em algarismos e por extenso prevalecerá, para todos os efeitos, o registro efetuado por extenso.
6.4. A entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e a respectiva documentação significará expressa aceitação, pelas
licitantes, de todas as disposições deste edital.
6.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos (inclusive ANEXO I), ou
que sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
7. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO)
7.1. Da habilitação: Para fins de participação no presente certame, será exigido a apresentação dos seguintes documentos:
7.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
a)
b)

c)
d)

Registro comercial, no caso de empresa individual;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem
a eleição de seus administradores;
Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição da
diretoria em exercício;
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a)
b)
c)
d)
e)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou a sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da Lei;
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND - INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT)
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OBS: A Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND – INSS) poderá ser confirmada através de
CERTIDÃO DE DEBITOS RELATIVOS A CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS E DIVIDA ATIVA DA UNIÃO,
conforme Decreto 8.302/2014, de 04 de setembro de 2014.
7.1.3. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme modelo em anexo.
7.1.4 O proponente deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua
habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado pelo Município, conforme modelo de
declaração ANEXO V deste edital.
7.1.5 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por tabelião, ou por servidor da administração pública ou publicação em órgão da imprensa oficial, desde que acompanhadas dos
originais para conferência pelo Pregoeiro.
7.1.6 - Às empresas regularmente cadastradas e habilitadas parcialmente no CRC (Certificado de Registro Cadastral), instituído pela
Prefeitura Municipal de Guanhães/MG, será também assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada para a
regularização na própria sessão (caso esteja com algum documento vencido).
7.1.7. Documentação relativa à qualificação econômico-financeira:
a)

Certidão negativa de Falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso,
expedida pelo distribuir da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão,
ou, na omissão desta, expedida menos de 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação.

8 - DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS:
8.1. O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga o Município de Guanhães a firmar contratações,
podendo ocorrer licitações específicas para aquisição de determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro à preferência
de fornecimento, em igualdade de condições, em caso de menor preço, salvo em caso de veículo em período de garantia de fábrica.
8.2. Ao licitante vencedor, fica assegurada a preferência em igualdade de condições com os demais licitantes ocorrentes em futuros
certames, ou mediante utilização de quaisquer outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, durante o prazo de validade
do registro de preços.
8.3. O resultado desta licitação será divulgado no Diário Oficial do Estado MG.
8.4. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à contratação de
empresa para o PREGÃO PRESENCIAL, cujo objeto destina-se a registro de preço para futura e eventual contratação de
empresa para aquisição de suprimentos de informática e prestação de serviços de remanufatura de cartuchos e toners para
atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Guanhães-MG.
8.5. A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso de futura
contratação, inclusive quanto aos preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições
contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas.
8.6. Órgão Gerenciador – órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do
presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços.
8.7. Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa da presente licitação especial para Registro
de Preços, bem como integre a futura Ata de Registro de Preços.
8.8. O Órgão Gerenciador do presente SRP será a própria Prefeitura Municipal de Guanhães, através do Departamento de
Suprimentos e Contratos.
8.9. O prazo de validade do presente Registro de Preços será de 12 (Doze) meses contados a partir da assinatura da ata, podendo ser
prorrogado desde que nos termos da lei 8666/ 1993.
8.10. Homologado o resultado da licitação, a Departamento de Suprimentos e Contratos, respeita a ordem de classificação e a
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os particulares para assinatura da ARP, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, a qual constitui compromisso formal de fornecimento nas condições estabelecidas.
8.11. A contratação junto ao fornecedor registrado, após a expedição de Requisição Autorizada, pela Secretaria Municipal de
Administração e RH, será formalizada, por intermédio de Nota de Empenho, nos termos do Art. 62 da Lei 8.666/93.
8.12. A ata de registro de preços será formalizada, com observância das disposições do Decreto Municipal nº 3.242/2006.
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8.13. Será registrado o menor preço por item, conforme planilha de preços, os descontos verbais oferecidos em cada item serão
proporcionalmente descontados de cada item de sua respectiva proposta escrita, apurando dessa forma, novos valores unitários finais,
os quais serão registrados.
8.14. Os preços unitários registrados serão fixos e irreajustáveis, sendo passível de reequilíbrio após 60 (sessenta) dias de vigência.
8.15. Os interessados em participar deste Pregão poderão examinar e adquirir o respectivo edital no Setor de Licitação e Contratos,
situado na sede da Prefeitura Municipal na Praça Néria Coelho Guimarães, nº. 100, Centro, Guanhães/MG, ou pelo site
www.guanhaes.mg.gov.br, das 14:00 (quatorze) horas às 18:00 (dezoito) horas.
9. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:
9.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento
dos interessados em participar do certame.
9.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de
habilitação, de acordo com o estabelecido em Anexo, e em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de
habilitação.
9.3. Durante os trabalhos, somente será permitida a manifestação, oral ou escrita, de pessoa devidamente credenciada pela empresa
licitante.
9.4. Para efeito de classificação das propostas o Pregoeiro considerará o MENOR PREÇO POR ITEM constante em cada proposta,
sendo desclassificadas as propostas:
9.4.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
9.4.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
9.5. As propostas classificadas como de menor preço por item definido no objeto deste edital e seus anexos, e as propostas com
preços até 10% superiores àquele, ou as propostas das 03 (três) melhores ofertas, conforme disposto no inciso VIII e IX do artigo 4º
da Lei 10.520/2002, passarão à fase de lances verbais.
9.6. O julgamento da presente licitação será processado, segundo o critério de menor preço por item e observado o disposto no item
anterior, de acordo com o qual será classificada em primeiro lugar, a proposta que atenda integralmente as especificações e exigência
deste Edital.
9.7. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do
autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor.
9.7.1. Em caso de empate no valor das propostas escritas apresentadas, será realizado sorteio entre os licitantes empatados para
definição da ordem dos lances. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação
aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
9.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira
classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
9.9. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
9.10. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado.
9.11. Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias, será declarado pelo Pregoeiro, o proponente vencedor, sendo-lhe
adjudicado o item integrante do objeto deste Edital.
9.12. Não sendo aceitável o preço, ao Pregoeiro é facultado abrir negociação com a empresa classificada em primeiro lugar
objetivando uma proposta que se configure de interesse da Administração.
9.13. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas
subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as
exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital.
9.14. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro implica na sua exclusão da fase dos lances verbais,
mantendo, entretanto, o preço da proposta escrita ou do último lance para efeito de ordenação das propostas.
9.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá
obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio,
sendo-lhes facultado este direito.
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9.16. Outras decisões envolvendo principalmente negociações serão tomadas a partir de reuniões entre Pregoeiro, Equipe de Apoio e
Licitante, as quais serão objeto de registro em ata.
9.17. Verificando-se, no curso da sessão do Pregão, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital a proposta será
desclassificada.
9.18. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a aceitabilidade dos preços da proposta escrita de menor valor, facultado ao
Pregoeiro abrir negociação com autor dessa proposta e, uma vez considerados aceitos esses preços e cumpridos requisitos
habilitatórias, o Pregoeiro adjudicará o objeto deste Edital à firma que formulou a proposta em questão.
9.19. NÃO SE CONSIDERARÁ QUALQUER OFERTA DE VANTAGEM NÃO PREVISTA NO OBJETO DESTE EDITAL - DO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO
10. DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO.
10.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então
o prazo de 03 (três) dias, conforme artigo 4º inciso XVIII da Lei 10520/02, para apresentação de memoriais, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
10.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade
superior.
10.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento e
determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços.
10.6. A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída, sem prejuízo da aplicação das
penalidades cabíveis.
10.7. Colhidas às assinaturas a Divisão responsável providenciará a imediata publicação da ata e se for o caso, do ato que promover a
exclusão de que trata o item anterior.
11. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
11.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses contado a partir da data da assinatura e publicação da
respectiva Ata.
11.2. O cancelamento do registro do preço do licitante ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no Decreto Municipal nº
3.242/2006 e/ou nas condições abaixo:
a)
b)
c)
d)

Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, após o prazo preestabelecido neste Edital;
Entregar o objeto em atraso superior a 12 horas do prazo fixado na Ordem de Fornecimento;
Falir ou dissolver-se; ou
Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do Registro de Preços.

12 - DAS CONTRATAÇÕES
12.1. O termo de contrato será simplificado e representado pela Nota de Empenho, Requisições de Serviços/Fornecimento, nos
termos do disposto no art. 62, caput, da Lei 8.666/93.
12.2. Os fornecedores incluídos na ata de registro de preços serão obrigados a retirar as Notas de Empenhos que poderão advir, nas
condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
12.3. Para instruir a formalização da Nota de Empenho, o contratado deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante,
juntamente com a Nota Fiscal, as certidões negativas de débitos para com a seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS).
12.4. Em caso de formalização do processo através de contrato, a Contratante convocará formalmente o Proponente Adjudicatário
para assinar o Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de convocação. Para tanto:
a)

Enviará o contrato via correio ou entrega pessoal, mediante AR, ao endereço do Proponente Adjudicatário, em atenção à
pessoa de contato, ambos informados na respectiva proposta comercial;
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b)
c)

O contrato e eventuais documentos que devam seguir em anexo deverão ser devolvidos pelo convocado, devidamente
assinados, no prazo máximo estabelecido, contados da data do Aviso de Recebimento (A.R.);
Poderá ser acrescentada ao Contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo Proponente Adjudicatário em sua
proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital.

12.4.1. O prazo estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado pelo Proponente
Adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e de força maior, expressamente aceito pela Prefeitura.
12.5. A Prefeitura, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas por este Edital, convocar os
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, em conformidade com o ato convocatório, ou ainda, revogar a presente
licitação, a seu critério.
12.6. Além do procedimento previsto no subitem anterior, o não atendimento da convocação no prazo estabelecido, sujeitará o
Proponente Adjudicatário à multa prevista para inadimplência total, constante do Termo de Referência.
12.7. Quando o primeiro fornecedor registrado atingir respectivamente o seu limite de fornecimento, devidamente justificado, a
Administração, poderá adquirir do segundo colocado e, assim, sucessivamente.
13. DO RECEBIMENTO
13.1. O contratado deverá entregar o objeto deste edital, no local designado pela secretaria requisitante.
13.1.1. O prazo de entrega dos objetos será de até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compras, exceto em
caso de ocorrência de caso fortuito, não podendo, todavia, ultrapassar 10(dez) dias;
13.2. O contratado deverá possuir equipe de profissionais qualificados para entrega dos objetos.
13.2. Os objetos serão recebidos conforme a seguir:
a)

b)

Provisoriamente: serão recebidos os objetos para verificação de especificações, quantidade, qualidade, marca, preços, e
outros dados pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua correção, ou se aprovado, receberá
os objetos.
Definitivamente: após recebimento provisório, será verificada a integridade e realizados testes de aceitação dos objetos,
por servidor designado pelo contratante, e sendo aprovados, será efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de
termo circunstanciado e recibo aposto na nota fiscal (1ª e 2ª vias).

13.3. Os objetos serão conferidos por servidor da contratante designado para tal fim.
14 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, através de depósito bancário em que a contratada mantenha conta
corrente, em até 30 (trinta) dias após entrega dos objetos, com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou documento de cobrança
correspondente, devidamente atestado pelo servidor responsável pelo recebimento dos objetos.
14.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido
imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação.
14.3. Fica ressalvada qualquer alteração por parte do Município, quanto às normas referentes ao pagamento de fornecedores.
15 - DA VARIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
15.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato
que eleve o custo dos bens registrados, cabendo Prefeitura promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as
disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Prefeitura poderá
convocar os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
15.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.
15.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classificação original.
15.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a
Prefeitura poderá:

Pagina - 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES - MG
Praça Néria Coelho Guimarães, nº 100 – Centro - Guanhães.
Site: www.guanhaes.mg.gov.br – E-mail: licitacao@guanhaes.mg.gov.br
Tel: (33) 3421-1501 - Guanhães – Minas Gerais
15.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
15.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
15.6. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura procederá à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. A recusa injustificada em entregar os objetos do presente registro de preços ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no
art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores.
16.2. O atraso injustificado na entrega dos objetos licitados após o prazo preestabelecido no Edital sujeitará o contratado à multa, na
forma estabelecida a seguir:
a)
b)

1% (meio por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias, calculado sobre o valor dos objetos não
fornecidos constante da Ordem de Fornecimento; e
2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso calculado sobre o valor dos
objetos não fornecidos constante da Ordem de Fornecimento, configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato.

16.3. As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor do objeto não fornecido, constante da Ordem de Fornecimento e
serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
16.4. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto de contrato ou nota de empenho), a Contratante poderá aplicar às
empresas, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:
a)

b)
c)
d)

Multa por atraso a cada 30 dias após o prazo previsto na alínea “b”, do item 16.2, no percentual de 10% (dez por cento),
calculado sobre o valor do objeto não fornecido, constante da Ordem de Fornecimento, caso não sejam cumpridas
fielmente as condições pactuadas;
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não
superior a 2 (dois) anos; e
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Parágrafo Único: a aplicação da sanção prevista na alínea “a”, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das
alíneas “b” e “c”, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto
licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a
defesa prévia do interessado, no prazo de dez (10) dias úteis.

16.5. Ocorrendo a inexecução do objeto do presente edital, reserva-se ao órgão requisitante o direito de acatar a oferta que se
apresentar mais vantajosa, pela ordem de classificação.
16.6. A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste
Edital.
16.7. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
16.8. Caso a empresa licitante/contratada apresente catálogo de preço dos objetos superfaturado ou adulterado ou que, de qualquer
forma, não corresponda à tabela fornecida pela licitante, a Administração, caso constatado o vício, poderá:
a)
b)
c)
d)
e)

Cancelar o registro da empresa para todos os itens que participou;
Aplicar multa no valor de R$10.000,00;
Suspender temporariamente a licitante de participar de licitação por período não superior a 2 dois anos
Declarar a empresa inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Parágrafo único: a aplicação da multa poderá ser realizada cumulativamente com as demais sanções.

17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1. A aquisição da licitação será custeada por recursos, as contas das dotações orçamentárias do exercício correspondente em 2017,
nas seguintes fichas:
45, 73, 85,107, 139, 152, 160, 163, 221, 237, 254, 356, 281, 293, 302, 321, 340,738, 751, 769,778, 811, 821, 837, 973, 993, 1009,
1055, 1071, 1109, 1127, 1138, 1161, 1176, 1216, 1236, 1244, 1268, 1281, 1286, 1296, 1321, 1364, 1386, 1398, 1445, 1466, 1477,
1491, 1500, 1512, 1522, 1532, 1541, 1551, 1560, 1565, 1578, 1580, 1587, 1603, 1613, 1624, 1633, 1643, 1672, 1679, 1700, 1720,
1738, 1757, 1765, 385, 415, 469, 499, 534, 597, 641, 665, 682, 704, 714, 486.
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
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18.1. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as disposições das Leis Federais nº 10.520/2002 e
8.666/93, com as alterações posteriores, do Decreto Municipal nº 3.242/2006 e dos demais diplomas legais aplicáveis, desde que não
colidentes com a legislação supracitada. Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito.
18.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil, que anteceder a abertura
dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
18.3. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da licitação até o trânsito em julgado, na esfera
administrativa, da decisão relativa à matéria impugnada.
18.4. Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação, aos termos do edital quer em caráter de
recurso em sua fase cabível, para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas da legislação
vigente.
18.5. O Departamento de Suprimentos e Contratos, poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões no presente Edital e seus
anexos, até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a entrega das propostas. Tais aditamentos, modificações ou revisões,
serão encaminhados através de carta, fac-símile ou telegrama circular a todos os interessados que tenham adquirido o Edital desta
licitação, e na hipótese de influírem substancialmente na elaboração das propostas, será dada divulgação pela mesma forma que se
deu ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido.
18.6. Na contagem dos prazos recursais deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia de vencimento, considerando-se o
expediente normal.
18.7. As despesas decorrentes da Contratação correrão por conta das dotações orçamentárias previstas no Orçamento Anual
do exercício de 2017.
18.8. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão público em todas as esferas de
governo, Estadual, Federal e Municipal que não tenham participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, nas quantidades máximas estabelecidas no edital, mediante acordo de cooperação.
18.9. Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com relação a eventuais dúvidas de interpretação do
presente edital poderão ser obtidos junto a Setor de Licitação e Contratos situado na Praça Néria Coelho Guimarães nº. 100 - Centro,
Guanhães/MG, no horário das 14:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone – (33) 3421-1501.
18.10. Para efeito da presente licitação será considerado o horário oficial de Brasília.
18.11. INTEGRAM O PRESENTE EDITAL:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de Credenciamento;
ANEXO III - Declaração de Atendimento aos Requisitos de habilitação;
ANEXO IV - Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
menores de idade; e de atendimento das condições de habilitação;
ANEXO V – Declaração de Fato Impeditivo;
ANEXO VI – Declaração de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado;
ANEXO VII – Modelo de proposta de preços;
ANEXO VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços (ARP).
ANEXO IX- Minuta de Contrato.

Guanhães-MG, 24 de Novembro de 2017.
______________________________________________
José Maria Pires de Andrade
Pregoeiro Oficial
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ANEXO I - MINUTA TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para aquisição de suprimentos de informática e prestação de
serviços de remanufatura de cartuchos e toners para atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Guanhães-MG.
2 – DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO
A aquisição de Suprimentos e Informática e Manutenção de Cartuchos e Toners para os computadores e demais periféricos
de todas as Secretarias desta Prefeitura se faz necessária porque as atividades de todos os órgãos são informatizadas. O momento
atual leva cada vez mais a dependência dos instrumentos de informática como meio de agilizar os processos, acelerar informações,
garantir precisão dos dados e reduzir custos. Portanto, sem estes suprimentos se torna impossível à administração realizar as
atividades inerentes à gestão pública e garantia de prestação de serviços e atendimento das demandas da população.
3 – DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS
ITEM
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

QTDADE
70
20
20
20
70
20
20
70
20
20
30
09
20
10
30
250
70
70
90
50
30
09
09
09
09
250
20
20
20
20
70

032

UND

20

033
034
035
036
037
038
039

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

70
70
70
70
40
150
16

040

UND

16

041
042
043
044
045
046

UND
UND
UND
UND
UND
UND

16
16
30
70
70
50

DESCRIÇÃO
REMANUFATURA DE TONER Q7551X C/ TROCA DE CHIP
TROCA DO CILINDRO DO TONER Q7551X
TROCA DE LÂMINA WIPER DO TONER Q7551X
TROCA DE LÂMINA DOCTOR DO TONER Q7551X
REMANUFATURA DE TONER 12018SL C/ TROCA DE CHIP
TROCA DE LÂMINA DO TONER 12018SL
TROCA DE CILINDRO DO TONER 12018SL
REMANUFATURA DE TONER ML 2850B C/ TROCA DE CHIP
TROCA DE LÂMINA WIPER DO TONER ML 2850B
TROCA DE LÂMINA DOCTOR DO TONER ML 2850B
REMANUFATURA DE TONER 106R01159
TROCA DE LÂMINA WIPER DO TONER 106R01159
TROCA DE LÂMINA DOCTOR DO TONER 106R01159
TROCA DE CILINDRO DO TONER 106R01159
REMANUFATURA DE TONER 106R01412 C/ TROCA DE CHIP
REMANUFATURA DE TONER MLT-D104S C/ TROCA DE CHIP
TROCA DE LÂMINA WIPER DE TONER MLT-D104S
TROCA DE LÂMINA DOCTOR DE TONER MLT-D104S
TROCA DE CILINDRO DO TONER MLT-D104S
TROCA DE ROLO DE BORRACHA DO TONER MLT-D104S
REMANUFATURA DE TONER SCX 5530B
TROCA DE LÂMINA WIPER DO TONER SCX 5530B
TROCA DE LÂMINA DOCTOR DO TONER SCX 5530B
TROCA DE CILINDRO DO TONER SCX 5530B
TROCA DO ROLO DE BORRACHA DO TONER SCX 5530B
REMANUFATURA DE TONER MLT-D204L C/ TROCA DE CHIP
REMANUFATURA DE TONER P IMPRESSORA HP 3870 305A COM TROCA DE CHIP
REMANUFATURA DE TONER P IMPRESSORA HP 3870 305A K COM TROCA DE CHIP
REMANUFATURA DE TONER P IMPRESSORA HP 3870 305A M COM TROCA DE CHIP
REMANUFATURA DE TONER P IMPRESSORA HP 3870 305A Y COM TROCA DE CHIP
REMANUFATURA DE TONER X 3110 H C/ TROCA DE CHIP
REMANUFATURA DE TONER MLT-D205S C/ TROCA DE CHIP- para impressora SAMSUNG
SCX 5637 FR
CARTUCHO 140 COR AMARELO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS OFF ICE TX620 FWD
CARTUCHO 140 COR AZUL P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS OFF ICE TX620 FWD
CARTUCHO 140 COR MAGENTA P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS OFF ICE TX620 FWD
CARTUCHO 140 PRETO IMPRESSORA EPSON STYLLUS OFF ICE TX620 FWD
CARTUCHO 935 XI CMY E 934 BLACK
CARTUCHO 951 CMY E 950 BLACK IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8610
CARTUCHO HP C9352CB 22XL TRICOLOR CARTUCHO HP DE ALTO VOLUME
CARTUCHO HP 9351 CB CARTUCHO HP C9351 CB 21 XL CARTUCHO HP DE ALTO
VOLUME
CARTUCHO HP ALTO VOLUME CH563H 122 XL PRETO
CARTUCHO HP DE ALTO VOLUME CH564HB 122XL TRICOLOR
CARTUCHO MLT – D203E
CARTUCHO P/ IMPRESSORAS HP C9351AL HP 21 ORIGINAL
CARTUCHO P/ IMPRESSORAS HP C9352AL HP22-ORIGINAL
CARTUCHO P/ IMPRESSORAS HP CB335WL (HP 74) - ORIGINAL
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047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

50
50
70
150
150
70
70
70
04
30
20
70
150
70
150
200
200
200
20
10
10

068

UND

10

069
070
071
072
073
074

UND
UND
UND
UND
UND
UND

10
50
20
20
20
20

075

UND

20

076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

20
90
30
60
40
70
20
250
30
350
50
150
20
70
40
30
50
30
70
70
50
50
50
50
50
25
100
03
01
03
03
04

108

UND

01

109

UND

01

110

UND

70

111

UND

01

CARTUCHO P/ IMPRESSORAS HP CB337 (HP 75)- ORIGINAL
CARTUCHO P/ IMPRESSORAS HP CC636WL ORIGINAL HP 60 PR
CARTUCHO P/ IMPRESSORAS HP CC643643WL (HP60CL)- ORIGINAL
CARTUCHO P/ IMPRESSORAS HP DESKJET 2546 – COLOR 662
CARTUCHO P/ IMPRESSORAS HP DESKJET 2546 – PRETO 662
CARTUCHO P/ IMPRESSORA CANON IP 0019 ORIGINAL (30 PRETO)
CARTUCHO P/ IMPRESSORA CANON IP 0019 ORIGINAL (31 COLOR)
CARTUCHO P/ IMPRESSORA CH561HBHP 122 PR
FITA CMI 600 HASTE CURTA PARA IMPRESSORA DE CHEQUES
FITA P/ IMPRESSORA EPSON 8750 ORIGINAL
FITA P/ IMPRESSORA EPSON 8755 ORIGINAL
FITA P/ IMPRESSORA EPSON S015329 ORIGINAL
FITA P/ IMPRESSORA EPSON S015335 ORIGINAL
FITA S015631 P/ IMPRESSORA EPSON LX-350/LXII/LX-300+
CARTUCHO 951XL PARA IMPRESSORA 8610 CIANO
CARTUCHO HP 951XL P IMPRESSORA 8610 AMARELO
CARTUCHO HP 951XL PARA IMPRESSORA 8610 MAGENTA
CARTUCHO P IMPRESSORA CH562HB HP 122 CL ORIGINAL
TONER CARTRIDGE (CE410A), HP LASERJET 305A BLACK
TONER P IMPRESSORA HP 3870 305 A C
TONER P IMPRESSORA HP 3870 305 A K
TONER P/ IMPRESSORA HP 3870 305A M TONER 305 A PARA IMPRESSORA HP
LASERJET 3870
TONER P/ IMPRESSORA HP 3870 305A Y PARA IMPRESSORA LASERJET 3870
TONER 101S COMPATIVEL
TONER 106R 01159 ORIGINAL
TONER 106R 01412 ORIGINAL
TONER 12018 ORIGINAL
TONER CARTRIDGE CE411A HP LASER LASERJET 305A CYANO
TONER CARTRIDGE CE412A HP LASERJET 305A AMARELO PARA IMPRESSORA
LASERJET PRO 400 COLOR MFP M475DN
TONER CARTRIDGE CE413A HP LASERJET MAGENTA
TONER CE 285A COMPATIVEL
TONER CF283A PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M 125 A
TONER D116S/D166L
TONER HP 85A CE285A PARA IMPRESSORA LASERJET HP PRO M 1132 MFP (s)
TONER ML2010D3- COMPATIVEL
TONER ML 2850B ORIGINAL
TONER MLT-D104S ORIGINAL
TONER MLT-D105L COMPATIVEL
TONES PARA SAMSUNG M3375FD-MLT-D204L-COMPATIVEL
TONER PARA SAMSUNG M3375FD-MLT-D204L- ORIGINAL
TONER Q2612A- COMPATÍVEL
TONER Q7551A-ORIGINAL
TONER SCX-D4200A-COMPATIVEL
TONER XEROX 06R01487 WORKCENTRE 3210 3220
TONER XEROX 3435/3435D/3435DN/106R01415
TONER XR 3010/3040/P2058- PRETO PARA COPIADORA
TONER E260A 11L PARA IMPRESSORA LACMAX E260DN
TONER SAMSUNG ML-D2850B PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML
TONER ML-D3470 B PARA IMPRESSORA SANSUNG ML-3471 ND
UNIDADE DE IMAGEM MLT-R116- ORIGINAL
UNIDADE DE IMAGEM MLT-R116- COMPATIVEL
UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA SAMSUNG M3375FD ORIGINAL
UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA SAMSUNG M3375FD COMPATIVEL
BROTHER DCP 15652DN TONER TN-3472
EPSON L380 GARRAFAS DE TINTA KIT CMYK
SAMSUNG M2020 TONERD111S
MÍDIA DVD-R,4.7GB,8x,POTE COM 25un.
MÍDIA DVD-R,4.7GB, 8x, POTE COM 25un.
MÍDIA CD-R,700MB,52X,POTE COM 25un.
MÍDIA CD-RW, 700MB,12X, POTE COM 25un.
MÍDIA DVD-R,8,5GB,8x, POTE COM 10un.
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP CREATIVE SUITE CS6 MASTER
COLLECTION. LICENÇA DE USO PERPÉTUA COM 12 MESES DE ATUALIZAÇÃO. VERSÃO
PARA WINDOWS
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2017
PENDRIVE 32 GB CONECTOR RETRATIL NÃO LEITOR BIOMÉTRICO NÃO
CARACTERISTCAS GERAIS; INTERFACE: USB 2.0; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS
XP, VISTA, MAC, OS 10+ E LINUX.
CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PROFISSIONAL, ACIMA DE 24 MPX MECANISMO DE
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112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

UND
UND
UND
UND
UND
UND
PAR
PAR
PAR
PAR
UND

30
70
150
150
30
30
50
70
70
70
90

123

UND

40

PROCESSAMENTO DE IMAGEM EXPEED 3, MONITOR LCD DE 3,0” E 921.000 PONTO COM
ÂNGULO VARIÁVEL, SISTEMA AF DE 39 PONTOS COM 9 DO TIPO CRUZADO, VIDEO
FULL HD COM AF SERVO EM TEMPO INTEGRAL, ISO EXPANSÍVEL DE 100-25600 FOTOS
CONTINUAS COM TAXA DE 5 FPS, SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE CENA
COMPATÍVEL COM ADAPTADOR SEM FIO WU_1A.
BATERIA 9V ALCALINA
BATERIA DE LÍTIO, 3V, CÓDIGO CR2032
FUSÍVEL 20MM, 3 AMPERES
FUSÍVEL 20MM, 5 AMPERES
BATERIA RECARREGAVEL 1,2V,AAA,1000MAH
BATERIA RECARREGÁVEL, AA, 2500MAH
PILHA GRANDE ALCALINA C/ 02 UNIDADES
PILHA MÉDIA (C) ALCALINA C/ 02 UNIDADES
PILHA AA ALCALINA C/ 02 UNIDADES
PILHA AAA ALCALINA C / 02 UNIDADES
ROLETE ENTINTADOR IR-40T
ANTIVIRUS CONTENDO: PROTEÇÃO CONTRA SPYWARE E ADWARE EXPLORAÇÃO EM
TEMPO REAL DE E-MAILS TRÁFEGO DE INTERNET E ARQUIVOS PROTEÇÃO CONTRA
TROJANS E WORMS PROTEÇÃO KEYLOGGERS E ROOTKITS UPDATE DE BANCO DE
DADOS AUTOMÁTICO A CADA HORA, FERRAMENTAS PARA CRIAÇÃO DE RESGATE DE
DISCO AUTO DEFESA DE DISCO, AUTO DEFESA DO PROGRAMA DE ANTIVIRUS DE SER
DESLIGADO OU PARADO, SUPORTE TÉCNICO GRATUITO, LICENÇA PARA 10 PSC.

4 – DO VALOR ESTIMADO E DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
4.1 O valor da presente estima-se em R$ 988.478,95 (novecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais
e noventa e cinco centavos).
4.2 A aquisição da licitação será custeada por recursos, as contas das dotações orçamentárias do exercício de 2017, nas
seguintes fichas:
45, 73, 85,107, 139, 152, 160, 163, 221, 237, 254, 356, 281, 293, 302, 321, 340,738, 751, 769,778, 811, 821, 837, 973, 993, 1009,
1055, 1071, 1109, 1127, 1138, 1161, 1176, 1216, 1236, 1244, 1268, 1281, 1286, 1296, 1321, 1364, 1386, 1398, 1445, 1466, 1477,
1491, 1500, 1512, 1522, 1532, 1541, 1551, 1560, 1565, 1578, 1580, 1587, 1603, 1613, 1624, 1633, 1643, 1672, 1679, 1700, 1720,
1738, 1757, 1765, 385, 415, 469, 499, 534, 597, 641, 665, 682, 704, 714, 486.

5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Responsabiliza-se integralmente pelos objetos fornecidos, nos termos da legislação vigente;
b) Deverá assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega dos objetos licitados e deverá efetuá-lo de acordo
com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do Edital e seus Anexos;
c) A contratada ainda obriga-se a substituir os objetos não aprovados pela fiscalização, caso os mesmos não
atendam às especificações constantes deste Termo de Referência;
d) Sujeitar-se à fiscalização da contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às
reclamações procedentes, caso ocorram.
e) A contratada responsabilizar-se-á integralmente pelas despesas com transporte e quaisquer outras adicionais
referentes ao objeto contratado, de natureza direta e indireta decorrentes do cumprimento de suas obrigações,
sem qualquer ônus adicional para a contratante, incluídos tributos, contribuições e seguros.
f) A contratada deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao município de Guanhães
ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente,
de outras cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita.
g) O Município de Guanhães não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade da contratada
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
h) Manter durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação do certame.
i) Responsabilizar-se por possíveis indenizações relacionadas ao objeto desta execução contratual ou a atos de
preposto ou funcionário seu, desde que relacionado ao presente contrato.
j) A contratada ainda obriga-se a substituir os objetos não aprovados pela FISCALIZAÇÃO, caso os mesmos
não atendam às especificações constantes do Termo de Referência;
6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes
deste Contrato;
b) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento;
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c) Efetuar a conferência dos objetos no momento da entrega, verificando se as quantidades e os tipos recebidos
estão de acordo com o previsto na Ordem de Fornecimento;
d) Notificar, por escrito, a Contratada na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato,
aplicando, se for o caso, as penalidades previstas este Termo de Referência;
e) Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao objeto da Ordem de
Fornecimento.
7 – QUANTO À ENTREGA DOS MATERIAIS E DOS SERVIÇOS.
O prazo de entrega dos objetos será de até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compras ou
de prestação de serviços, exceto em caso de ocorrência de caso fortuito, não podendo, todavia, ultrapassar 10 (dez) dias.
8 – QUANTO AO PAGAMENTO.
O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, através de depósito bancário em que a contratada mantenha
conta corrente, até 30 (trinta) dias após a entrega dos objetos, com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou documento
de cobrança correspondente, devidamente atestado pelo servidor responsável pelo acompanhamento da entrega dos
objetos;
9 – VIGÊNCIA
O prazo da ata de registro de preços será de 12 meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado, desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei 8.666/93.
10 – DAS PENALIDADES
a) O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato, sem justificativas aceita
pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará a Contratada às sanções previstas na Lei Federal nº.
10.520/02 e na Lei 8.666/93, garantida a prévia e à ampla defesa em processo administrativo.
b) A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de idoneidade
para licitar e contratar com o Município de Guanhães e multa, de acordo com a gravidade da infração
c) O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
d) As multas previstas nestas cláusulas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
Guanhães, xx de xxxx de 2017.

Aleni de Fátima Coelho Cunha
Secretária Municipal de Administração e RH
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ANEXO II - - MODELO DE CREDENCIAL

A empresa _______________________, sediada à Rua (Av., Al., etc.), Cidade __________, estado _______,
inscrita no CNPJ sob nº _________________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário), através da presente
credencial, constitui, para os fins de representação perante aos procedimentos do PREGÃO Nº 048/2017, realizada
pelo Município de Guanhães, o (a) Sr. (ª) __________________, portador(a) da cédula de identidade (ou outro tipo de
documento de identificação) RG nº _______________, com amplos poderes de decisão, podendo, para tanto, interpor e
renunciar a recursos, prestar esclarecimentos, receber notificações e intimações, em nome desta empresa defender seus
direitos.
______________, _____de ____________de 2017.

______________________________________________
NOME DA EMPRESA
CNPJ: xxx
Assinatura do representante legal da empresa

Obs.: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique à licitante.
(Trazer fora do envelope).
Este documento deverá ter firma reconhecida
Neste documento, deve conter CNPJ, nome da empresa, endereço, telefone, e-mail.
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa ___________________, CNPJ n.º ___________, DECLARA, para fins de participação no
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO Nº 048/2017, cumprir plenamente todos os requisitos de
habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002 e do item 3.4 do Edital, estando ciente da
responsabilidade administrativa, civil e penal.
DECLARA ainda ciente da obrigatoriedade de informar fatos impeditivos para sua habilitação, no processo
licitatório ou na vigência contratual.
____________, ___de _________de 2017

________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

_______________________________________________
Nome do Declarante e n.º. do seu documento de identidade

OBS.:
Apresentar a presente declaração fora dos envelopes
Colocar em papel timbrado da empresa
A não apresentação desta, implicará o não recebimento dos envelopes de proposta de preços e habilitação.
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO NÃO UTILIZA MÃO DE OBRA INFANTIL, OU UTILIZA MÃO DE OBRA
INFANTIL.

(MODELO)

Declaro para os fins de direito que esta empresa (______) NÃO UTILIZA MÃO DE OBRA INFANTIL, ou (______)
UTILIZA MÃO DE OBRA INFANTIL, CONFORME DITAMES DA LEI FEDERAL Nº. 9.854 DE 27/10/99.
“(....) proibição do Trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz a partir de quatorze anos”.
Esta DECLARAÇÃO é parte integrante na fase “HABILITAÇÃO”, conforme exigência do Edital
Modalidade Pregão Presencial Nº 048/2017.
______________________, _____ de ___________ de 2017.

______________________________________________
Assinatura do responsável legal
Carimbo do CNPJ da empresa

Obs.: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique à licitante.
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

A empresa _________________________________, CNPJ n.º _______________________, declara, para fins
de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO N°: 048/2017, a inexistência de fato
superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser
contratado pelo Município.
Local e data,

________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

_______________________________________________
Nome do Declarante e n.º do seu documento de identidade

Obs.: Junto com o envelope de documentação.
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa..........................................., inscrita no CNPJ nº.................................., por intermédio de seu representante
legal o Sr(a)............................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....................... ... e do CPF
nº.............................., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento licitatório sob a
modalidade de PREGÃO N°: 048/2017, que cumpre os requisitos legais para qualificação como .........(incluir a
condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)....., de acordo com o artigo 3º da
Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada Lei.
( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no
artigo 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/06, 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).

Local e data

_________________________________
Ass. Representante legal da empresa.
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ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇO
(deverá ser em papel timbrado da proponente)

PROCESSO: 120/2017
PREGÃO PRESENCIAL: 048/2017
OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL, sistema de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação

de empresa para aquisição de suprimentos de informática e prestação de serviços de remanufatura de
cartuchos e toners para atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de GuanhãesMG.
Nome do Proponente:
CNPJ do proponente:
Endereço do proponente:
Telefone:
Email:
Nome do representante legal do proponente:
CPF do representante do proponente:
Cargo do representante do proponente:

ITEM

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS
VL
VL
UND QTDADE
DESCRIÇÃO
MARCA
UNIT TOTAL

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

70
20
20
20
70
20
20
70
20
20
30
09
20
10

015

UND

30

016

UND

250

017
018
019
020
021
022
023
024
025

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

70
70
90
50
30
09
09
09
09

026

UND

250

027

UND

20

028

UND

20

REMANUFATURA DE TONER Q7551X C/ TROCA DE CHIP
TROCA DO CILINDRO DO TONER Q7551X
TROCA DE LÂMINA WIPER DO TONER Q7551X
TROCA DE LÂMINA DOCTOR DO TONER Q7551X
REMANUFATURA DE TONER 12018SL C/ TROCA DE CHIP
TROCA DE LÂMINA DO TONER 12018SL
TROCA DE CILINDRO DO TONER 12018SL
REMANUFATURA DE TONER ML 2850B C/ TROCA DE CHIP
TROCA DE LÂMINA WIPER DO TONER ML 2850B
TROCA DE LÂMINA DOCTOR DO TONER ML 2850B
REMANUFATURA DE TONER 106R01159
TROCA DE LÂMINA WIPER DO TONER 106R01159
TROCA DE LÂMINA DOCTOR DO TONER 106R01159
TROCA DE CILINDRO DO TONER 106R01159
REMANUFATURA DE TONER 106R01412 C/ TROCA DE
CHIP
REMANUFATURA DE TONER MLT-D104S C/ TROCA DE
CHIP
TROCA DE LÂMINA WIPER DE TONER MLT-D104S
TROCA DE LÂMINA DOCTOR DE TONER MLT-D104S
TROCA DE CILINDRO DO TONER MLT-D104S
TROCA DE ROLO DE BORRACHA DO TONER MLT-D104S
REMANUFATURA DE TONER SCX 5530B
TROCA DE LÂMINA WIPER DO TONER SCX 5530B
TROCA DE LÂMINA DOCTOR DO TONER SCX 5530B
TROCA DE CILINDRO DO TONER SCX 5530B
TROCA DO ROLO DE BORRACHA DO TONER SCX 5530B
REMANUFATURA DE TONER MLT-D204L C/ TROCA DE
CHIP
REMANUFATURA DE TONER P IMPRESSORA HP 3870
305A COM TROCA DE CHIP
REMANUFATURA DE TONER P IMPRESSORA HP 3870
305A K COM TROCA DE CHIP
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029

UND

20

030

UND

20

031

UND

70

032

UND

20

033

UND

70

034

UND

70

035

UND

70

036

UND

70

037

UND

40

038

UND

150

039

UND

16

040

UND

16

041

UND

16

042

UND

16

043

UND

30

044

UND

70

045

UND

70

046

UND

50

047

UND

50

048

UND

50

049

UND

70

050

UND

150

051

UND

150

052

UND

70

053

UND

70

054

UND

70

055

UND

04

056
057
058
059
060
061
062

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

30
20
70
150
70
150
200

063

UND

200

064

UND

200

065
066
067

UND
UND
UND

20
10
10

068

UND

10

069

UND

10

070

UND

50

REMANUFATURA DE TONER P IMPRESSORA HP 3870
305A M COM TROCA DE CHIP
REMANUFATURA DE TONER P IMPRESSORA HP 3870
305A Y COM TROCA DE CHIP
REMANUFATURA DE TONER X 3110 H C/ TROCA DE CHIP
REMANUFATURA DE TONER MLT-D205S C/ TROCA DE
CHIP- para impressora SAMSUNG SCX 5637 FR
CARTUCHO 140 COR AMARELO P/ IMPRESSORA EPSON
STYLLUS OFF ICE TX620 FWD
CARTUCHO 140 COR AZUL P/ IMPRESSORA EPSON
STYLLUS OFF ICE TX620 FWD
CARTUCHO 140 COR MAGENTA P/ IMPRESSORA EPSON
STYLLUS OFF ICE TX620 FWD
CARTUCHO 140 PRETO IMPRESSORA EPSON STYLLUS
OFF ICE TX620 FWD
CARTUCHO 935 XI CMY E 934 BLACK
CARTUCHO 951 CMY E 950 BLACK IMPRESSORA HP
OFFICEJET PRO 8610
CARTUCHO HP C9352CB 22XL TRICOLOR CARTUCHO HP
DE ALTO VOLUME
CARTUCHO HP 9351 CB CARTUCHO HP C9351 CB 21 XL
CARTUCHO HP DE ALTO VOLUME
CARTUCHO HP ALTO VOLUME CH563H 122 XL PRETO
CARTUCHO HP DE ALTO VOLUME CH564HB 122XL
TRICOLOR
CARTUCHO MLT – D203E
CARTUCHO P/ IMPRESSORAS HP C9351AL HP 21
ORIGINAL
CARTUCHO P/ IMPRESSORAS HP C9352AL HP22ORIGINAL
CARTUCHO P/ IMPRESSORAS HP CB335WL (HP 74) –
ORIGINAL
CARTUCHO P/ IMPRESSORAS HP CB337 (HP 75)ORIGINAL
CARTUCHO P/ IMPRESSORAS HP CC636WL ORIGINAL
CARTUCHO P/ IMPRESSORAS HP CC643643WL (HP60CL)ORIGINAL
CARTUCHO P/ IMPRESSORAS HP DESKJET 2546 – COLOR
662
CARTUCHO P/ IMPRESSORAS HP DESKJET 2546 – PRETO
662
CARTUCHO P/ IMPRESSORA CANON IP 0019 ORIGINAL
(30 PRETO)
CARTUCHO P/ IMPRESSORA CANON IP 0019 ORIGINAL 31
(COLOR)
CARTUCHO P/ IMPRESSORA CH561HBHP 122 PR
FITA CMI 600 HASTE CURTA PARA IMPRESSORA DE
CHEQUES
FITA P/ IMPRESSORA EPSON 8750 ORIGINAL
FITA P/ IMPRESSORA EPSON 8755 ORIGINAL
FITA P/ IMPRESSORA EPSON S015329
FITA P/ IMPRESSORA EPSON S015335 ORIGINAL
FITA S015631 P/ IMPRESSORA EPSON LX-350/LXII/LX-300+
CARTUCHO 951XL PARA IMPRESSORA 8610 CIANO
CARTUCHO HP 951XL P IMPRESSORA 8610 AMARELO
CARTUCHO HP 951XL PARA IMPRESSORA 8610
MAGENTA
CARTUCHO P IMPRESSORA CH562HB HP 122 CL
ORIGINAL
TONER CARTRIDGE (CE410A), HP LASERJET 305A BLACK
TONER P IMPRESSORA HP 3870 305A C
TONER P IMPRESSORA HP 3870 305 A K
TONER P/ IMPRESSORA HP 3870 305A M TONER 305 A
PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3870
TONER P/ IMPRESSORA HP 3870305A Y PARA
IMPRESSORA LASERJET 3870
TONER 101S COMPATIVEL
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071
072
073

UND
UND
UND

20
20
20

074

UND

20

075

UND

20

076
077

UND
UND

20
90

078

UND

30

079

UND

60

080

UND

40

081
082
083
084

UND
UND
UND
UND

70
20
250
30

085

UND

350

086
087
088
089
090
091
092

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

50
150
20
70
40
30
50

093

UND

30

094

UND

70

095

UND

70

096
097

UND
UND

50
50

098

UND

50

099

UND

50

100
101
102
103
104
105
106
107

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

50
25
100
03
01
03
03
04

108

UND

01

109

UND

01

110

UND

70

111

UND

01

TONER 106R 01159 ORIGINAL
TONER 106R 01412 ORIGINAL
TONER 12018 ORIGINAL
TONER CARTRIDGE CE411A HP LASER LASERJET 305A
CYANO
TONER CARTRIDGE CE412A HP LASER LASERJET 305A
AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 400
COLOR MFP M475DN
TONER CARTRIDGE CE413A HP LASERJET MAGENTA
TONER CE 285A COMPATIVEL
TONER CF283A PARA IMPRESSORA HP LASER PRO
M125A E 20
TONER D116S/D166L
TONER HP 85 A CE285A PARA IMPRESSORA
LASERJETHP PRO M 1132MFP S
TONER ML2010D3- COMPATIVEL
TONER ML 2850B ORIGINAL
TONER MLT-D104S ORIGINAL
TONER MLT-D105L COMPATIVEL
TONES
PARA
SAMSUNG
M3375FD-MLT-D204LCOMPATIVEL
TONER PARA SAMSUNG M3375FD-MLT-D204L- ORIGINAL
TONER Q2612A- COMPATÍVEL
TONER Q7551A-ORIGINAL
TONER SCX-D4200A-COMPATIVEL
TONER XEROX 06R01487 WORKCENTRE 3210 3220
TONER XEROX 3435/3435D/3435DN/106R01415
TONER XR 3010/3040/P2058- PRETO PARA COPIADORA
TONER
E260260A11L
PARA
IMPRESSORA
LACMAXE260DN
TONER SAMSUNG ML-D2850B PARA IMPRESSORA
SAMSUNG ML
TONER ML-D3470 B PARA IMPRESSORA SAMSUNGML3471ND
UNIDADE DE IMAGEM MLT-R116- ORIGINAL
UNIDADE DE IMAGEM MLT-R116- COMPATIVEL
UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA SAMSUNG
M3375FD ORIGINAL
UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA SAMSUNG
M3375FD COMPATIVEL
BROTHER DCP 15652DN TONER TN-3472
EPSON L380 GARRAFAS DE TINTA KIT CMYK
SAMSUNG M2020 TNER D111S
MÍDIA DVD-R,4.7GB,8x,POTE COM 25un.
MÍDIA DVD-R,4.7GB, 8x, POTE COM 25un.
MÍDIA CD-R,700MB,52X,POTE COM 25un.
MÍDIA CD-RW, 700MB,12X, POTE COM 25un.
MÍDIA DVD-R,8,5GB,8x, POTE COM 10un.
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP
CREATIVE SUITE CS6 MASTER COLLECTION. LICENÇA DE
USO PERPÉTUA COM 12 MESES DE ATUALIZAÇÃO.
VERSÃO PARA WINDOWS
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COREL DRAW
GRAPHICS SUITE 2017
PENDRIVE 16 GB CONECTOR RETRATIL NÃO LEITOR
BIOMÉTRICO
NÃO
CARACTERISTCAS
GERAIS;
INTERFACE: USB 2.0; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS
XP, VISTA, MAC, OS 10+ E LINUX.
CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PROFISSIONAL, ACIMA
DE 24 MPX MECANISMO DE PROCESSAMENTO DE
IMAGEM EXPEED 3 MONITOR LCD DE 3,0” E 921.000
PONTO COM ÂNGULO VARIÁVELO SISTEMA AF DE 39
PONTOS COM 9 DO TIPO CRUZADO VIDEO FULL HD COM
AF SERVO EM TEMPO INTEGRAL ISSO EXPANSÍVEL DE
100-25600 FOTOS CONTINUAS COM TAXA DE 5 FPS
SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE CENA SOMP
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112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

UND
UND
UND
UND
UND
UND
PAR
PAR
PAR
PAR
UND

30
70
150
150
30
30
50
70
70
70
90

123

UND

40

COMPATIVEL COM ADAPTADOR SEM FIO WU-LA
BATERIA 9V ALCALINA
BATERIA DE LÍTIO, 3V, CÓDIGO CR2032
FUSÍVEL 20MM, 3 AMPERES
FUSÍVEL 20MM, 5 AMPERES
BATERIA RECARREGAVEL 1,2V,AAA,1000MAH
BATERIA RECARREGÁVEL, AA, 2500MAH
PILHA GRANDE ALCALINA C/ 02 UNIDADES
PILHA MÉDIA (C) ALCALINA C/ 02 UNIDADES
PILHA AA ALCALINA, PACOTE C/ 02 UNIDADES
PILHA AAA ALCALINA C / 02 UNIDADES
ROLETE ENTINTADOR IR-40T
ANTIVIRUS CONTENDO: PROTEÇÃO CONTRA SPYWARE
E ADWARE EXPLORAÇÃO EM TEMPO REAL DE E-MAILS
TRÁFEGO DE INTERNETE E ARQUIVOS PROTEÇÃO
CONTRA TROJANS E WOEMS PROTEÇÃO KEYLOGGERS
E ROOTKITS UPDATE DE BANCO DE DADOS
AUTOMÁTICO A CADA HORA, FERRAMENTAS PARA
CRIAÇÃO DE RESGATE DE DISCO AUTO DEFESA DE
DISCO , AUTO DEFESA DO PROGRAMA DE ANTIVIRUS DE
SER DESLIGADO OU PARADO, SUPORTE TÉCNICO
GRATUITO, LICENÇA PARA 10 PSC

VALOR TOTAL

R$

O prazo de validade desta proposta é de 60(sessenta) dias corridos a contar do dia da apresentação da documentação e
propostas.
Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como aqueles julgados necessários
à perfeita compreensão e avaliação da proposta.
DECLARAÇÃO
Declaramos que: nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do objeto,
bem como todos os custos relativos à mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e
seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução do objeto adjudicado.

Cidade ................ Data...... de ........... do ano ...........

_________________________
Representante Legal
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ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: xxx/201x

Aos .... dias do mês de ...... de xxx o Município de Guanhães, com sede na Praça Néria Coelho Guimarães, n.º100,
Centro em Guanhães-MG, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº.
18.307.439/0001-27, neste ato representada pela Secretária Municipal de Administração e RH, a Sra. Aleni de Fátima
Coelho Cunha, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa........... , inscrita no CNPJ Nº ................, com
sede à .................., em -------------, representada pelo Sr. ................, doravante denominada CONTRATADA, com
fundamento no Edital de Licitações, Registro de Preços na modalidade Pregão Presencial nº. 048/2017, celebram a
presente Ata de Registro de Preços mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto da presente Ata é o PREGÃO PRESENCIAL, sistema de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
contratação de empresa para aquisição de suprimentos de informática e prestação de serviços de remanufatura
de cartuchos e toners para atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Guanhães-MG.
1.1. Notificar, por escrito, a Contratada na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, aplicando,
se for o caso, as penalidades previstas no Termo de Referência constante no ANEXO I;
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ORGÃO GERENCIADOR
2. A presente Ata será administrada pela Secretaria Municipal de Administração e RH.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO
3. O prazo de vigência desta ata é de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura, na forma do Art. 57, Inciso II
da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO
4. O preço total estimado para a entrega do objeto desta ata é o apresentado pela participante, registrada, o qual totaliza
o valor de R$....... (.................), ou de acordo com a demanda da contratante.
4.1 Caso haja oscilação de preços nos objetos, admitir-se-á o Reequilíbrio Econômico e Financeiro dos itens
registrados, respeitando o período inicial de 60 dias de início de entrega dos objetos, sendo que a revisão de valores
contratados será realizado somente com a prévia análise e autorização da Administração.
4.2. As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços correrão por conta das Dotações Orçamentárias do
exercício 2017.
CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
5. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, através de depósito bancário em que a contratada mantenha
conta corrente, em até 30 (trinta) dias após entrega dos objetos, com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou documento
de cobrança correspondente, devidamente atestado pelo servidor responsável pelo recebimento do objeto adjudicado.
5.1. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe
tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer
compensação.
5.2. Fica ressalvada qualquer alteração por parte do Município, quanto às normas referentes ao pagamento de
fornecedores.
CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA
6. O prazo para entrega dos objetos é de até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compras ou
de serviços;
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6.1. O local da entrega dos objetos será a sede da Prefeitura Municipal de Guanhães/MG, ou em outro local
expressamente indicado por esta.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
7. Responsabiliza-se integralmente pelos objetos contratados, nos termos da legislação vigente;
7.1. Deverá assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega dos objetos licitados e deverá efetuá-lo de acordo com
as especificações constantes da proposta e/ou instruções deste Edital e seus Anexos;
7.2. A contratada ainda obriga-se a substituir os objetos não aprovados pela fiscalização, caso os mesmos não atendam
às especificações constantes deste Termo de Referência;
7.3. Sujeitar-se à fiscalização da contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações
procedentes, caso ocorram.
7.4. A contratada responsabilizar-se-á integralmente pelas despesas com transporte e quaisquer outras adicionais
referentes aos objetos contratados, de natureza direta e indireta decorrentes do cumprimento de suas obrigações, sem
qualquer ônus adicional para a contratante, incluídos tributos, contribuições e seguros.
7.5. A contratada deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao município de Guanhães ou a
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente, de outras
cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita.
7.6. O Município de Guanhães não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade da contratada
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
7.7. Manter durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação do certame.
7.8. Responsabilizar-se por possíveis indenizações relacionadas ao objeto desta execução contratual ou a atos de
preposto ou funcionário seu, desde que relacionado ao presente contrato.
7.10. A contratada ainda obriga-se a substituir os objetos não aprovados pela FISCALIZAÇÃO, caso os mesmos não
atendam às especificações constantes do Termo de Referência;
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8. Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes deste
Contrato;
8.1. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento;
8.2. Efetuar a conferência dos objetos no momento da entrega, verificando se as quantidades e os tipos recebidos estão
de acordo com o previsto na Ordem de Fornecimento;
8.4. Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao objeto da Ordem de
Fornecimento.
CLÁUSULA NONA – DAS MULTAS
9. A empresa vencedora sujeitar-se-á a multa nos seguintes casos:
9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da
adjudicatária/contratada, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 87 da lei 8.666/93:
9.1.1. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega do objeto;
9.1.2. Caso venha conduzir culposamente no curso do PREGÃO PRESENCIAL, sistema de REGISTRO DE PREÇOS
para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de suprimentos de informática e prestação de
serviços de remanufatura de cartuchos e toners para atender as necessidades de todas as Secretarias do
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Município de Guanhães-MG, infringindo por negligência, imprudência ou imperícia as cláusulas deste contrato, serlhe-á cominada multa de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato, hipótese em que se obriga o licitante vencedor a
repor à parte danificada, sem ônus para o Município de Guanhães;
9.1.3. Por se conduzir dolosamente o PREGÃO PRESENCIAL, sistema de REGISTRO DE PREÇOS para futura e
eventual contratação de empresa para aquisição de suprimentos de informática e prestação de serviços de
remanufatura de cartuchos e toners para atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de
Guanhães-MG, a multa será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato;
9.1.4. Caso venha desistir da ata de registro de preços do PREGÃO PRESENCIAL, para futura e eventual contratação
de empresa para aquisição de suprimentos de informática e prestação de serviços de remanufatura de cartuchos
e toners para atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Guanhães-MG, além de outras
cominações legais, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
9.1.5. As multas serão automaticamente descontáveis dos créditos que a empresa tenha junto ao Município, devendo ser
aplicadas por ato do Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Fazenda, facultada a defesa do contratado
no respectivo processo, no prazo de 02 (dois) dias da abertura de vista.
9.2. Das decisões relacionadas com esta cláusula caberão recursos, sob protocolo, conforme o disposto no Artigo 109 da
Lei 8.666/93.
9.3. Os recursos serão dirigidos à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido, que terá o prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis para se pronunciar.
9.4. O recurso e sua decisão serão comunicados aos demais licitantes.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1. A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ensejará sua rescisão, com as consequências nele
previstas, sendo aplicadas nos seguintes casos:
10.1.1. Quando ocorrer descumprimento de cláusula da Ata e o Município de Guanhães não optar pela cobrança de
multa prevista na “Cláusula Sétima” deste Contrato;
10.1.2. Revelar a Contratada incapacidade e inidoneidade durante a execução do contrato;
10.1.3. Atrasar a entrega, por mais de 03 (três) dias úteis, sem justificativa;
10.1.4. Nos casos de falência da contratada;
10.2. Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento a contratada, até que se
apurem eventuais perdas e danos causados ao Município de Guanhães.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11. Fica eleito o Foro da Comarca de Guanhães/MG para dirimir questões porventura advindas do presente instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, depois de lido e achado conforme, assinam as partes o presente instrumento
em 03 (três) vias junto às testemunhas que também o subscrevem, a tudo presente.

.
Aleni de Fátima Coelho Cunha
Secretária Municipal de Administração e RH
Contratante

.
Contratada
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ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO
Contrato que entre si celebram entre o município de Guanhães, Estado de Minas Gerais, com endereço à Rua Praça
Néria Coelho Guimarães, nº 100 – Centro, CEP: 39.740-000 inscrita no CNPJ sob nº: 18.307.439/0001-27, neste ato
representado pela Secretária Municipal de Administração e RH, a Sra. Aleni de Fátima Coelho Cunha, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa ........... , inscrita no CNPJ Nº ................, com sede à .................., em ------------, representada pelo Sr. ................, doravante denominada CONTRATADA, com fundamento no Edital de
Licitações, Registro de Preços na modalidade Pregão Presencial nº. 048/2017, mediante sujeição mútua as normas
constantes da Lei n.º 8.666/93 e legislação pertinente ao Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas
contratuais:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto da presente Ata é o PREGÃO PRESENCIAL, sistema de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual

contratação de empresa para aquisição de suprimentos de informática e prestação de serviços de
remanufatura de cartuchos e toners para atender as necessidades de todas as Secretarias do Município
de Guanhães-MG.
1.1. Notificar, por escrito, a Contratada na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, aplicando,
se for o caso, as penalidades previstas no Termo de Referência constante no ANEXO I;
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ORGÃO GERENCIADOR
2. A presente Ata será administrada pela Secretaria Municipal de Administração e RH.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
3.1 - O prazo de execução do presente contrato será até xx/xx/xxxx, podendo ser prorrogado, mediante termo Aditivo,
desde que seja acordado entre as partes através de declaração por escrito com antecedência mínima de 05 dias antes do
término do contrato, e de conformidade com o estabelecido nas Leis n.º 8.666/93 e 8.883/94.
3.2 - O início deve se dar a partir da assinatura deste instrumento.
3.3 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.
3.4 - Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma diferente.
3.5 - Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇOES DE PAGAMENTO
4.1. A contratante pagará a contratada, o preço proposto que é de: R$....... (.................). Referente a......
4.2 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da contratada incluem todos os custos
diretos e indiretos para o fornecimento do objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida.
4.3 - O pagamento será efetuado após a entrega com emissão do documento fiscal até 30 (trinta) dias após entrega,
sendo este em conta bancária indicada pela licitante vencedora.
4.4 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua
reapresentação, desde que devidamente regularizados.
4.5. As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços correrão por conta das Dotações
Orçamentárias do exercício 2017.
CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA
5.1. O prazo para entrega dos objetos é de até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compras;
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5.2. O local da entrega dos objetos será a sede da Prefeitura Municipal de Guanhães/MG, ou em outro local
expressamente indicado por esta.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6. Responsabiliza-se integralmente pelos objetos contratados, nos termos da legislação vigente;
6.1. Deverá assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e deverá efetuá-lo de acordo com as
especificações constantes da proposta e/ou instruções deste Edital e seus Anexos;
6.2. A contratada ainda obriga-se a substituir os objetos não aprovados pela fiscalização, caso os mesmos não atendam
às especificações constantes deste Termo de Referência;
6.3. Sujeitar-se à fiscalização da contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações
procedentes, caso ocorram.
6.4. A contratada responsabilizar-se-á integralmente pelas despesas com transporte e quaisquer outras adicionais
referentes ao objeto contratado, de natureza direta e indireta decorrentes do cumprimento de suas obrigações, sem
qualquer ônus adicional para a contratante, incluídos tributos, contribuições e seguros.
6.5. A contratada deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao município de Guanhães ou a
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente, de outras
cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita.
6.6. O Município de Guanhães não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade da contratada
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
6.7. Manter durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação do certame.
6.8. Responsabilizar-se por possíveis indenizações relacionadas ao objeto desta execução contratual ou a atos de
preposto ou funcionário seu, desde que relacionado ao presente contrato.
6.9. A CONTRATADA obriga-se a entregar os equipamentos com data de fabricação inferior a 6 meses, contados a
partir da data de entrega.
6.10. A contratada ainda obriga-se a substituir os objetos não aprovados pela FISCALIZAÇÃO, caso os mesmos não
atendam às especificações constantes do Termo de Referência;
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes deste
Contrato;
7.2. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento;
7.3. Efetuar a conferência dos objetos no momento da entrega, verificando se as quantidades e os tipos recebidos estão
de acordo com o previsto na Ordem de Fornecimento;
7.4. Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao objeto da Ordem de
Fornecimento.
CLÁUSULA OITAVA – DAS MULTAS
8.1. A empresa vencedora sujeitar-se-á a multa nos seguintes casos:
8.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da
adjudicatária/contratada, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 87 da lei 8.666/93:
8.2.1. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega do objeto;
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8.2.2. Caso venha conduzir culposamente no curso do PREGÃO PRESENCIAL, sistema de REGISTRO DE PREÇOS,
para atender as necessidades da Secretaria de Administração, infringindo por negligência, imprudência ou imperícia as
cláusulas deste contrato, ser-lhe-á cominada multa de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato, hipótese em que se
obriga o licitante vencedor a repor à parte danificada, sem ônus para o Município de Guanhães;
8.2.3. Por se conduzir dolosamente o PREGÃO PRESENCIAL, sistema de REGISTRO DE PREÇOS para futura e
eventual contratação de empresa para aquisição de suprimentos de informática e prestação de serviços

de remanufatura de cartuchos e toners para atender as necessidades de todas as Secretarias do
Município de Guanhães-MG, a multa será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato;
8.2.4. Caso venha desistir da ata de registro de preços do PREGÃO PRESENCIAL, para futura e eventual

contratação de empresa para aquisição de suprimentos de informática e prestação de serviços de
remanufatura de cartuchos e toners para atender as necessidades de todas as Secretarias do Município
de Guanhães-MG, além de outras cominações legais, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
8.2.5. As multas serão automaticamente descontáveis dos créditos que a empresa tenha junto ao Município, devendo ser
aplicadas por ato do Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Fazenda, facultada a defesa do contratado
no respectivo processo, no prazo de 02 (dois) dias da abertura de vista.
8.3. Das decisões relacionadas com esta cláusula caberão recursos, sob protocolo, conforme o disposto no Artigo 109 da
Lei 8.666/93.
8.4. Os recursos serão dirigidos à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido, que terá o prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis para se pronunciar.
8.5. O recurso e sua decisão serão comunicados aos demais licitantes.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1. A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ensejará sua rescisão, com as consequências nele
previstas, sendo aplicadas nos seguintes casos:
9.1.1. Quando ocorrer descumprimento de cláusula da Ata e o Município de Guanhães não optar pela cobrança de multa
prevista na “Cláusula Sétima” deste Contrato;
9.1.2. Revelar a Contratada incapacidade e inidoneidade durante a execução do contrato;
9.1.3. Atrasar a entrega, por mais de 03 (três) dias úteis, sem justificativa;
9.1.4. Nos casos de falência da contratada;
9.2. Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento a contratada, até que se
apurem eventuais perdas e danos causados ao Município de Guanhães.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10. Fica eleito o Foro da Comarca de Guanhães/MG para dirimir questões porventura advindas do presente instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, depois de lido e achado conforme, assinam as partes o presente instrumento
em 03 (três) vias junto às testemunhas que também o subscrevem, a tudo presente.
Guanhães, xx de xxxxx de 2017.

.
Aleni de Fátima Coelho Cunha
Secretária Municipal de Administração e RH
Contratante

Contratada
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