PROCESSO LICITATÓRIO – PRC Nº 0633/2017
MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017
O Município de Moema/MG torna público o Edital para realização de Processo
Licitatório, na modalidade Pregão Presencial, regido pelas cláusulas abaixo e pelas Leis
8666/93 e 10520/02 e suas posteriores alterações, e legislação municipal pertinente.
O Pregão será conduzido pelo Pregoeiro e equipe de apoio, conforme designação
contida nos autos do Processo.
O Pregão será realizado no dia 27/11/2017, com início às 14:00 horas (horário de
Brasília), na Rua dos Caetés, 444 – Centro – CEP 35604-000 - Moema/MG, na sala de
licitações, quando deverão ser apresentados, no início, em avulso, o (s) documento (s)
para credenciamento, da declaração de que a proponente cumpre os requisitos de
habilitação, da declaração de ME/EPP se for o caso e dos envelopes Proposta de Preços
e Documentação de Habilitação.
O Licitante que não pretenda credenciar representante para praticar atos presenciais,
poderá encaminhar os envelopes “Proposta” e “Documentação” e, em terceiro envelope,
devidamente identificado (ou avulsos), a declaração de que cumpre os requisitos de
habilitação e a declaração de ME/EPP, se for o caso, por correio ou diretamente no
protocolo da Comissão de Licitações, até o prazo e atendidas as condições estabelecidas
neste Edital.
1 – DO TIPO
MENOR VALOR GLOBAL
2 – DO OBJETO
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas
multifuncionais, juntamente com software para realização de cópia, impressão e
digitalização, atendendo as especificações detalhadas do Termo de Referência deste
Edital, conforme solicitação das Secretarias Municipais de Administração, Educação,
Saúde. A prestação dos serviços iniciar-se-á em 01/01/2018.
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
A sessão de recebimento e julgamento de propostas e documentos de habilitação será
realizada no dia 27/11/2017, às 14:00 horas (horário de Brasília), na sala de licitações da
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Prefeitura Municipal de Moema/MG, situada na Rua dos Caetés, 444 – Centro – CEP
35604-000 – Moema/MG.
No dia 27/11/2017, às 14:00 horas, o representante legal da licitante deverá apresentar,
sob pena de desclassificação, 02 (dois) envelopes, lacrados e rubricados no fecho,
contendo em suas partes externa e frontal o seguinte:
ENVELOPE Nº 01
MUNICÍPIO DE MOEMA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
LICITANTE:_____________________________
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017
PROPOSTA
ENVELOPE Nº 02
MUNICÍPIO DE MOEMA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
LICITANTE:_____________________________
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017
DOCUMENTAÇÃO
3.1 – No envelope nº 01 – PROPOSTA – deverá conter em seu interior,
obrigatoriamente e sob pena de desclassificação do licitante, o seguinte:
3.1.1 – Proposta conforme o item “2”, ou modelo próprio, desde que preenchida em via
única, redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto à expressões técnicas
de uso corrente, sem rasuras, emendas ou entrelinhas que prejudiquem sua análise,
sendo a proposta datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo
representante legal ou pelo Procurador, juntando-se a Procuração.
3.1.2 – Indicação do número deste Pregão.
3.1.3 – Nome e endereço da licitante.
3.1.4 – Proposta com validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a partir da conclusão da
licitação.
4 – No envelope nº 02 – DOCUMENTAÇÃO – o licitante deverá apresentar a seguinte
documentação, atualizada, em originais ou cópias autenticadas por cartório ou por
servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial,
aceitando-se os expedidos via Internet. A aceitação de documentação por cópia simples
ficará condicionada à apresentação do original ao Pregoeiro, por ocasião da abertura do
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Envelope nº 02, para a devida autenticação. O documento original não precisa,
necessariamente, integrar o Envelope Documentação. Os documentos expedidos via
Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, sempre que necessário, suas
autenticidades/validades comprovadas por parte do Pregoeiro, na forma da Lei:
4.1 – Caso o proponente se faça representar por procurador, este deverá estar
devidamente munido da Procuração.
4.2 – Contrato ou Estatuto Social ou Documento Equivalente.
4.3 – Certidão Negativa de Débito Fazenda Federal.
4.4 – Certidão Negativa de Débito Fazenda Estadual.
4.5 – Certidão Negativa de Débito Fazenda Municipal.
4.6 – Certidão Negativa de Débito INSS.
4.7 – Certidão Negativa de Débito FGTS.
4.8 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
4.9 – Cartão de inscrição no CNPJ, emitido pela Receita Federal do Brasil.
4.10 – Declaração assinada por representante legal do licitante de que não emprega
menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.
4.11 – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da
sede da licitante, emitida no prazo máximo de sessenta dias anterior a abertura dos
envelopes.
5 – DOS LANCES VERBAIS
Após a classificação das propostas, o Pregoeiro as divulgará em alta voz, e convidará
individualmente os representantes presentes dos licitantes classificados, a apresentarem
lances verbais, a partir da proposta classificada de maior percentual, de forma sucessiva,
em valores distintos e decrescentes. A desistência da apresentação de lance verbal, após
a convocação realizada, implicará na exclusão da licitante da apresentação de novos
lances, permanecendo o valor da proposta escrita para efeito de classificação final.
A rodada de lances verbais será repetida até que não haja nenhum novo lance verbal.
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Não será aceito lance verbal que empate com a proposta de outro licitante. Este lance
será considerado nulo.
6 – DA DESCLASSIFICAÇÃO
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do ato
convocatório deste Edital e as que apresentarem preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis.
7 – DO JULGAMENTO
Será declarada vencedora a licitante que apresentar o MENOR VALOR GLOBAL.
Serão aplicados todos os preceitos da Lei Complementar nº 123/2006 e a Lei Municipal
nº 1463/2014 no que diz respeito às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, as
quais deverão comprovar essa condição para participação no certame e usufruir dos
benefícios da referida legislação.

8 – DO PAGAMENTO
O pagamento será realizado até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação dos
serviços, mediante apresentação de nota fiscal acompanhada das Certidões Negativas:
Federal, INSS, FGTS e Trabalhista.
9 – DO REAJUSTE
9.1 – Durante a vigência do Contrato, os preços contratados serão fixos e
irreajustáveis, exceto na hipótese, devidamente comprovada, de ocorrência de
situação prevista na alínea “d” do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, ou
em caso de redução dos preços praticados no mercado.
9.2 – Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II,
do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá
optar por cancelar o contrato e iniciar outro processo licitatório.
9.3 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições
do contrato, ou, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o
LICITANTE será convocado pelo Município para alteração, por aditamento, do preço do
contrato.
10 – DOS DEVERES
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10.1 – Além dos deveres acima determinados, a LICITANTE DEVERÁ:
10.1.1 – Executar o objeto constante neste Edital e Pregão, com qualidade e zelo
indispensáveis.
10.1.2- Manter, durante a vigência do contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
nesta licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer esta licitação, bem como reapresentar os documentos com prazo de
validade expirado.
10.1.3 – A licitante deverá, durante a vigência do contrato, atender a todos os
chamados para realização de manutenção dos equipamentos no prazo máximo de
12 (doze) horas após o recebimento do chamado (via telefone ou e-mail).
10.1.4 – Cumprir todas as exigências feitas no Termo de Referência que faz parte
deste Edital.
11 – CONDIÇÕES GERAIS
11.1 – No preço a ser ofertado pela licitante deverão estar incluídas todas as despesas
relativas às obrigações administrativas, trabalhistas, fiscais, aos encargos sociais e
financeiros, tributos e outros relacionados com o objeto do presente Edital.
11.2 – O Município de Moema/MG reserva-se no direito de rejeitar as propostas
apresentadas ou revogar esta licitação por motivos supervenientes de justificável
interesse público.
11.3 – Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital,
nem preços ou vantagens baseadas em ofertas de outras licitantes.
11.4 – A revogação/anulação desta licitação não gera direito de indenização a nenhuma
das licitantes.
11.5 – Decairá do direito de impugnar parcial ou totalmente este Edital a licitante que,
tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram, hipótese que não será considerada para efeito de recurso.
11.6 – A apresentação da proposta pela licitante implica plena e total aceitação das
condições do Edital, ficando prejudicada a proposta que contrarie expressamente suas
normas.
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12 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 02 02 04 122 0001 2011 3390 39; 02 02 02 06 81 0017 2082 3390 39; 02 04 03 12
361 0007 2024 3390 39; 02 05 02 10 301 0022 2015 3390 39.
13 – DO RECURSO
Faculta-se às licitantes direito de interporem recurso, nos termos da Lei 10520/02. Os
recursos deverão ser apresentados, no Departamento de Compras, em dias úteis, das
12:00 às 17:00 horas, mediante documento escrito, em vias originais ou cópias
autenticadas em cartório.
Deverão acompanhar os recursos: instrumento de procuração e substabelecimento
(quando for o caso), contrato social e a última alteração, bem como documento de
identidade do subscritor da peça, da procuração e do substabelecimento. Os recorrentes
poderão instruir seus recursos com outras peças que entendam necessárias.
Somente serão aceitos e apreciados recursos e documentos apresentados em sua via
original ou autenticada em cartório, e apresentados, pessoalmente, nos horários e datas
acima determinadas.
Em hipótese alguma serão consideradas peças apresentadas em cópia simples ou
enviadas via fax, e-mail, correio, etc.
14 – DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Licitante
caracterizará sua inadimplência, sujeitando-a, além de outras legais, às seguintes
penalidades:
15.1 – Advertência.
15.2 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.
15.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo de 90 (noventa) dias a 02 (dois) anos.
15.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.
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15.5 – Compete ao Secretário Municipal de Administração a aplicação das penalidades
acima relacionadas.
15.6 – As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas, e
não eximem a Licitante da prestação dos serviços.
16 – DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 – O Município de Moema/MG reserva-se no direito de indicar servidores do seu
quadro ou consultores terceirizados, para verificar a qualidade dos produtos/serviços e,
na hipótese de não estarem em boas condições, a Licitante deverá saná-los,
imediatamente, às suas expensas, tão logo receba comunicação por parte da
Administração.
16.2 – Os casos omissos e/ou dúvidas relativos a este Edital serão resolvidos pelo
Pregoeiro Oficial, no horário de 12:00 às 17:00 horas, no Departamento de Compras do
Município de Moema/MG.
Integram este Edital os seus Anexos:
ANEXO I – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO
ANEXO III –MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IM PEDITIVO
ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA
ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS.
ANEXO VII – TERMO DE REFERÊNCIA

Moema/MG, 07 de novembro de 2017.

Edmilson Batista Nunes
Pregoeiro
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ANEXO I
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA
LICITAÇÃO

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOEMA
Comissão Permanente de Licitação
REFERÊNCIA: Pregão Presencial n° _____/2017
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas
multifuncionais, juntamente com software para realização de cópia, impressão
e digitalização, atendendo as especificações detalhadas do Termo de Referência
deste Edital, conforme solicitação das Secretarias Municipais de Administração,
Educação e Saúde.

Através
da
presente,
credenciamos
o(a)
Sr.(a)
_______________________________, portador(a) da Cédula de Identidade n°
________________ e CPF sob o n° ________________, a participar da licitação
instaurada pela Prefeitura Municipal de Moema, na modalidade supra referenciada, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe, dentre outros poderes, o
de renunciar ao direito de interposição de Recurso.

Local (MG), ____ de ____________ de 2017.

_____________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº ________/2017

A(O) ____________________, inscrita(o) no CNPJ/CPF sob o nº
____________________, com sede na Rua ___________, nº ________, Bairro
___________, na cidade de __________/____, por seu representante legal, Senhor
________________, portador da Cédula de Identidade RG nº ___________ e do CPF
nº _____________, residente e domiciliado na Rua ____________, nº _________,
Bairro _______, em ________________/___, DECLARA, para os devidos fins do
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, acrescido pela
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentado pelo Decreto nº 4.358/2002,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
( ) Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

_______________, ______ de ____________de 2017.

_______________________________________________
(assinatura do representante legal da licitante)
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa ___________________(nome da licitante), inscrita no CNPJ sob o
n.º __________________, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Por ser verdade, firma a presente.

(Local), (data)

.............................................................
Assinatura do responsável legal
Carimbo da empresa
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ANEXO IV
PROPOSTA PADRONIZADA
À
Prefeitura do Município de Moema
Comissão Permanente de Licitação
Rua Caetés, nº 444, Centro, Moema/MG
CEP 35.604-000.
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº ......./2017
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
A empresa_____________________, inscrita no CNPJ sob o
nº______________________,
sediada
à_____________________________,
bairro______________, município de_____________________, por seu representante
legal, vem, perante Vs. Sa., apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL, para a licitação em
epígrafe:
Tipo

Especificações e Características Mínimas

01

Serviço de Cópias e Impressão monocromática com o fornecimento de 04 equipamentos com as
características mínimas: Multifuncional laser digital, funções cópias, impressões e digitalizações,
com velocidade mínima de 42 ppm, painel touchescreen, Resolução de Impressão 1.200x1.200
dpi, capacidade padrão de 500 folhas, alimentador automático de documentos (ADF) 50 folhas,
Memória padrão de 128 MB, Interface wireless 802.11 b/g/m, Ethernet gigabit e USB 2.0 e
impressão duplex com Sigle-Pass, Scaner.

02

Serviço de Cópias e Impressão monocromática com o fornecimento de 03 equipamentos com as
características mínimas: Multifuncional laser digital, funções de cópias, impressões e
digitalizações, Memória 1 GB RAM, HD de 128 GB, Resolução de Cópia 600 x 600 dpi, Peso
do Papel Bandejas 1 e 2: 216 g/m² / Bypass: 220 g/m² / Duplex: 169 g/m², Peso
de 97 kg,
Velocidade de Cópia/Impressão Contínua 40 cópias/minuto, Capacidade de Papel Padrão 550
folhas x 2 bandejas, bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas, Resolução de Impressão Até
600 dp, Interfaces Padrão 10BaseT/100BaseTX, USB 2.0

Item
01
02

Descrição
Serviço de cópia e impressão monocromática
que serão produzidas nos equipamentos do tipo
I e II.
Serviço de digitalização a serem produzidas nos
equipamentos do tipo I.
Valor Anual Total Global

Estimativa
Páginas mensal

Valor por
página

Valor
total anual

50.000
10.000
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VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$____________________
Declara, sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos
constantes do Pregão Presencial nº .......... e ainda que:
a) A presente proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias;
b) Estão inclusos no preço todos os encargos tributários, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, assim como fretes e seguros;
c) Concorda com todas as condições estipuladas no instrumento
convocatório.
Município, .......... de .............................. de 2017.
______________________________________________________
(Assinatura do responsável legal da empresa e carimbo com CNPJ)

Nome:
Cargo:
Identidade:
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO
Nº
______/2017
LOCAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM
O
MUNICÍPIO
DE
MOEMA
E
__________________________.
O Município de Moema, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ
18.301.044/0001-17, com edifício-sede da Prefeitura localizado na Rua Caetés, nº 444,
Centro, Moema/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, Julvan
Rezende Araújo Lacerda, brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado em
Moema /MG, doravante denominado CONTRATANTE, e ___________________,
CNPJ
nº
___________________,
com
sede
à
___________________________________, nº ______, em _______/___, neste
instrumento representado por___________________, _________, ___________,
__________, portador do CPF ____________, residente e domiciliado à
________________, nº ________, em ________/___, doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente contrato de prestação de serviços decorrente da
Pregão Presencial nº ____/2017, e em conformidade com o disposto na Lei 8.666/93 e
suas alterações, observadas as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de
locação de máquinas multifuncionais, juntamente com software para realização de cópia,
impressão e digitalização, atendendo as especificações detalhadas do Termo de Referência
do Edital, conforme solicitação das Secretarias Municipais de Administração, Educação e
Saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
2.1 - O prazo de vigência do presente instrumento é até 31/12/2018, a contar de sua
assinatura, podendo ser prorrogado de conformidade com o § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666/93, via termo aditivo. Sendo que a prestação dos serviços iniciar-se-á em
01/01/2018.
CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO
3 - Dá-se ao presente contrato o valor estimado de R$______________________
(______________________________________).

13

3.1 - A CONTRATANTE se reserva o direito de aumentar ou diminuir o quantitativo da
prestação de serviços no valor correspondente a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
deste contrato, referido nesta Cláusula, através da formalização de Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação dos
serviços, mediante apresentação de nota fiscal acompanhadas das Certidões Negativas:
Federal, INSS, FGTS e Trabalhista.
4.2 - Nenhum outro pagamento será devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA,
seja a que título for, nem direta, nem indiretamente, sendo certo que a CONTRATADA é
a única responsável pelo cumprimento de todas as obrigações legais e regulamentares que
se produzirem na execução deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
5.1- Os preços serão fixos e irreajustáveis.
5.2 - Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em face dos aumentos de
custo que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de reajuste ou revisão de
preços básicos, as partes, de comum acordo, com base no artigo 65, II “d”, da Lei de
Licitações, buscarão uma solução para a questão.
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6 - Será de responsabilidade da empresa especializada CONTRATADA:
6.1 - Cumprir e fazer cumprir as especificações gerais deste instrumento.
6.2 - A CONTRATADA deverá tomar os cuidados necessários à perfeita execução do
contrato.
6.3 - As despesas relativas à prestação de serviços, impostos, taxas, fretes, seguros e
encargos trabalhistas deverão ser incluídos no preço global.
6.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
7 - Será de responsabilidade da CONTRATANTE:
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7.1-Realizar análise da qualidade dos serviços/equipamentos fornecidos.
7.2 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na cláusula quarta deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS FISCAIS
Todos e quaisquer ônus fiscais, oriundos de qualquer área de competência tributária, que
incidam, ou venham a incidir sobre o presente contrato, serão de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1 - O CONTRATANTE fiscalizará a qualidade dos serviços/equipamentos fornecidos
pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA - SUBCONTRATAÇÃO
O objeto do presente contrato não poderá ser sub-contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à
CONTRATADA o que dispõe o artigo 87 da Lei de Licitações, isolada ou
cumulativamente. Será também penalizada pelo descumprimento das cláusulas do presente
contrato, com:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Prefeitura do Município de Moema, no prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, facultada a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias.
11.1.1 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente
com a da alínea "b", pelo Município, facultando a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias, com exceção da declaração de
inidoneidade, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo,
conforme estabelecido no § 3º, art. 87 da Lei nº 8.666/93.
11.2 - Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços/entrega dos produtos descritos no
objeto deste contrato serão aplicadas à CONTRATADA as seguintes multas:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso até o trigésimo dia;
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b) 10% (dez por cento) após ultrapassado o prazo da alínea anterior.
11.2.1 - As multas a que se refere esta Cláusula incidem sobre o valor da nota fiscal dos
serviços requisitados e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela
Prefeitura do Município de Moema ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
11.3 - Considera-se ocorrência passível de multa:
a) atraso na prestação do serviço/entrega dos produtos após o encaminhamento da
ordem de serviço pela Contratante à Contratada;
b) impedir a realização da fiscalização.
11.4 - Os valores das multas deverão ser deduzidos das faturas correspondentes ao mês
subsequente ao da ocorrência ou de acordo com o interesse da CONTRATANTE.
11.5 - As multas são independentes, e a aplicação de uma não excluirá a possibilidade de
aplicação de outras por parte da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESCISÃO
12 - A rescisão do presente contrato terá lugar de pleno direito, independente de ação ou
interpelação judicial, se:
a) a CONTRATADA falir ou dissolver-se;
b) a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o contrato e os direitos dele
decorrentes;
c) a CONTRATADA recusar-se a prestar os serviços descritos no objeto deste
contrato;
d) a CONTRATADA suspender a prestação de serviço, sem prévia ordem judicial
ou sem recorrer das decisões das autoridades competentes, ficando sujeita a multa, mais
perdas e danos;
e) a CONTRATADA tornar-se inadimplente com relação a qualquer das
condições do contrato.
12.1 - A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo alterar ou rescindir o presente
contrato no interesse do serviço e na conveniência da Administração Pública, não cabendo
à CONTRATADA direito a qualquer indenização, salvo os pagamentos referentes aos
serviços já realizados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: 02 02 02 04 122 0001 2011 3390 39; 02 02 02 06 181 0017 2082 3390 39; 02
04 03 12 361 0007 2024 3390 39; 02 05 02 10 301 0022 2015 3390 39.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93 e legislação complementar, bem como
pelas cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 27/2017 e seus
Anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes deste contrato, elegem as partes o
foro da Comarca de Bom Despacho/MG, renunciando desde já a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, mandaram imprimir o presente instrumento em 2
(duas) vias de igual teor e forma, que assinam na presença das testemunhas abaixo.
Moema/MG, ____de __________ de 2017.

MUNICÍPIO DE MOEMA
_______________________________
CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:
1 -________________________________ 2_________________________________
Nome:
Nome:
CPF:
CPF:
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A
empresa
___________________________________________
CNPJ
nº
_____________________________________,
com
sede
na
__________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu
representante legal, infra assinado, para cumprimento do previsto no inciso VII do art.
4º da Lei nº 10520/2002 e para os fins do Pregão Presencial nº ___/2017, DECLARA
expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

_____________, _____ de __________________ de 2017.

Assinatura do Representante Legal – nome e identidade

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão,
antes da abertura dos lances verbais, separadamente dos envelopes Proposta e
Documentação, exigidos no Edital.
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ANEXO VII
TERMO DE REFERÊNCIA E ESTIMATIVA DE PREÇO

1- 1: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS JUNTAMENTE
COM SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE CÓPIA, IMPRESSÃO E
DIGITALIZAÇÃO, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NESTE
TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
2: DO EQUIPAMENTO: OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER COMPOSTOS POR
SOFTWARE DE BILHETAGEM, SOFTWARE DE GESTÃO DE ATIVOS E
MONITORAMENTO, SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE
DOCUMENTOS COM INTEGRAÇÃO A GED/ECM E SOFTWARE DE GED/ECM
PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS E CRIAÇÃO DE FLUXO DE
PROCESSOS DOCUMENTAIS.
3: DESCRITIVO EQUIPAMENTOS E SOFTWARES PARA EXECUÇAO DOS
SERVIÇOS:
3.1. Equipamentos:
Tipo

Especificações e Características Mínimas

01

Serviço de Cópias e Impressão monocromática com o fornecimento de 04 equipamentos com as
características mínimas: Multifuncional laser digital, funções cópias, impressões e digitalizações,
com velocidade mínima de 42 ppm, painel touchescreen, Resolução de Impressão 1.200x1.200
dpi, capacidade padrão de 500 folhas, alimentador automático de documentos (ADF) 50 folhas,
Memória padrão de 128 MB, Interface wireless 802.11 b/g/m, Ethernet gigabit e USB 2.0 e
impressão duplex com Sigle-Pass, Scaner.

02

Serviço de Cópias e Impressão monocromática com o fornecimento de 03 equipamentos com as
características mínimas: Multifuncional laser digital, funções de cópias, impressões e
digitalizações, Memória 1 GB RAM, HD de 128 GB, Resolução de Cópia 600 x 600 dpi, Peso
do Papel Bandejas 1 e 2: 216 g/m² / Bypass: 220 g/m² / Duplex: 169 g/m², Peso
de 97 kg,
Velocidade de Cópia/Impressão Contínua 40 cópias/minuto, Capacidade de Papel Padrão 550
folhas x 2 bandejas, bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas, Resolução de Impressão Até
600 dp, Interfaces Padrão 10BaseT/100BaseTX, USB 2.0

Item

Descrição

Estimativa

Valor por

Valor
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Páginas mensal
01
02

Serviço de cópia e impressão monocromática
que serão produzidas nos equipamentos do tipo
I e II.
Serviço de digitalização a serem produzidas nos
equipamentos do tipo I.
Valor Anual Total Global

página

total anual

50.000
10.000

3.2 Solução de digitalização integrada a ECM (Gerenciamento de Conteúdo
Corporativo):
3.2.1 Solução de captura Embarcada nos equipamentos do TIPO I, baseada em Servidor,
integrada com ECM (Gerenciamento de Conteúdo Corporativo), contendo as seguintes
especificações:
a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)

Os documentos digitalizados deverão ser gravados e indexados diretamente no
repositório da solução ECM designado para o armazenamento.
A indexação deverá ser realizada de acordo com os parâmetros previamente
definidos pela CONTRATANTE disponíveis no painel do multifuncional, nos
formatos texto e número, com possibilidade de validações das entradas do usuário.
A solução deverá contemplar a geração de arquivos nos seguintes formatos: PDF,
JPEG ou TIFF.
A solução deverá possibilitar a digitalização de documentos para um servidor em
Cloud ou remoto, por meio de uma rede VPN ou internet, para serem utilizados em
setores que ficam externos a sede da Prefeitura e que utilizam redes distintas.
A solução deverá conter uma ferramenta amigável, para criação dos fluxos de
indexação, dispensando a necessidade de um programador para desenvolvimento
das soluções de captura. A CONTRATADA deverá oferecer a capacitação para
equipe de TI da Prefeitura operar esta ferramenta. Esta ferramenta deverá
possibilitar a seguintes opções de digitalização:

Modo Simplex/Duplex ou deixar a seleção manual;

Cor: Mono/Gray/color ou deixar a seleção manual;

Formato Papel: A4/A5 ou deixar a seleção manual;

Divisão dos documentos: por limite de tamanho (KB ou MB);

Opção para configuração de OCR automático ou deixar a seleção manual;

Opção para rotacionamento automático do documento;

Anexar novas páginas no documento: Início/fim ou manual;

Tratamento do documento: ajuste de contraste;

Compactação do documento.
Contabilização de páginas digitalizadas por multifuncional;
Leitura de QR Code para indexação dos documentos;
Leitura de códigos de barras para indexação dos documentos;
A solução deverá contemplar aplicativo Mobile para captura de documentos,
utilizando a câmera do smartphone, e no aplicativo oferecer as opções de fluxo de
indexação na tela do aparelho, idêntico ao que for embarcado na multifuncional e
tiver sido criado na ferramenta de criação da solução.
 Os processamentos dos arquivos digitalizados deverão ser realizados no servidor,
deixando a multifuncional livre para executar novas tarefas. Estas aplicações
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deverão ser instaladas pela contratada sem nenhum custo adicional, tanto no que se
refere ao aplicativo, instalação e treinamento de usuários padrão e TI.
3.2.2 Um (01) software ECM (Gerenciamento de Conteúdo Corporativo) informando em
sua proposta comercial o desenvolvedor, a versão e se possuir módulos contemplando as
seguintes características mínimas:
a. Permitir a qualquer usuário que tenha permissão, visualizar as imagens através da
rede local.
b. Interface em Português.
c. Visualização dos documentos em pastas e subpastas.
d. Controle de acesso por usuário e grupos de usuários.
e. Recurso de cadastramento, alteração e exclusão de usuários de grupos de acesso.
f. Suporte a imagens coloridas, preto e branco e tons de cinza.
g. Download dos documentos digitalizados.
h. Busca por documento, permitindo pesquisar e localizar documentos por nome, data
de criação ou qualquer outro campo definido na sua indexação. Inclusive por palavras
chaves existentes no corpo do documento através do recurso FTR (Full Text Retrieval),
quando aplicado o OCR.
i. Capacidade de ampliação e redução de visualização (zoom-in e zoom-out) em todos
os documentos digitalizados.
j. Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela;
k. Recursos de rotação e inversão de imagens visualizadas.
l. Gerenciador de contatos para envio de e-mails, com notificação de inclusões e
modificações de documentos nas pastas;
m. Exibição de informações gerais sobre a estrutura dos documentos, como o seu tipo,
o nível de acesso, usuários com acesso ao documento, sequência de pastas que o contém.
n. Funcionalidade para manipular arquivos com extensão .PDF tais como adicionar
novos arquivos PDF em outros gerando um novo arquivo; exclusão de páginas de um
documento PDF; extrair uma página específica de um documento .PDF gerando outro
arquivo .PDF; girar páginas de um documento .PDF; codificar/decodificar documentos
.PDF com senha, inserir marca d’agua nos documentos a partir de um texto ou imagem.
o. Trabalhar com gerenciador de Bancos de Dados do tipo OpenSource ou Freeware e
ser compatível com sistema operacional Windows (XP, 7 ou posterior).
p. O acesso, assim como utilização do Software de Gerenciamento de Conteúdo
Corporativo (ECM) deverá ser realizado via browser e aplicativo mobile.
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q. Prover meios para configurar o perfil de cada usuário para permitir ou evitar que
usuários possam modificar as imagens, os dados de índice e demais informações referentes
aos documentos digitalizados, incluindo as funções de gerenciamento do sistema.
r. Acesso ao Software de Gerenciamento de Conteúdo Corporativo (ECM) via
autenticação de usuários ou grupos definidos na rede pelo Active Directory e/ou pela
criação de usuários no próprio sistema.
s. O sistema deverá prover meios para o usuário Administrador visualizar resumo das
atividades de todos os usuários discriminando: visualizações, download e exclusões de
documentos. Também deverá possuir nas propriedades do documento histórico de criação,
modificação e comentários do mesmo com informações do usuário e data da atividade.
t. Possua Controle de versionamento.
u Contemplar Workflow para controle dos processos, com revisão e aprovação de um
ou mais documentos sendo possível apontar os revisores e a descrição do processo.
3.3
Software de Bilhetagem:
A empresa vencedora do certame deverá instalar sem custos adicionais um software de
Bilhetagem. Informando em sua proposta comercial o desenvolvedor, a versão e se possuir
módulos que contemple as seguintes características:
a) Determinação exata do número de documentos impressos e copiados por usuário.
b) Informar com precisão quem, quando, qual e de onde o documento foi impresso,
contabilizando o usuário;
c) Sistema siga-me de impressão, onde o usuário poderá retirar a sua impressão em
qualquer equipamento dos TIPO I através de senha que deverá ser digitada no painel do
equipamento.
d) Estipular cota de impressões e copias por usuário ou grupo de usuários.
3.4
Software de Monitoramento:
Deverá também instalar um software de gestão e monitoramento Informando em sua
proposta comercial o desenvolvedor, a versão e se possuir módulos que contemple as
seguintes características:
a) Coletar contadores físicos de impressoras e multifuncionais em rede ou instalada
localmente.
b) Coletar informações de nível de suprimentos (Toner, Cilindro, etc), para controle de
reposição de insumos, evitando assim que equipamentos fiquem parados. h) Coletar
informações de status e ou defeitos dos dispositivos.
c) Disponibilizar para a Prefeitura, via Web(internet), todas as informações coletadas dos
equipamentos instalados.
d) Gerar relatório de leitura dos medidores de páginas dos dispositivos. Permitindo assim
melhor controle sobre as páginas impressas
e) Gerar e enviar alertas automáticos para locais pré-determinado de níveis de suprimento
e códigos de defeitos.
4. METODOLOGIA
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O critério de aceitação das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL, e de acordo
com as especificações do objeto.
5. JUSTIFICATIVA:
5.1. Da Locação das multifuncionais, visando atender a Administração Pública Municipal
no tocante a cópias, impressão e digitalização de documentos no sentido de agilizar as
atividades dos setores envolvidos.
6. VALOR ESTIMADO DA CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO:
6.1 O valor médio obtido na pesquisa de mercado é de R$ 0,08 (oito centavos de real) por
cópia e impressão monocromática.
6.2 O valor médio obtido na pesquisa de mercado é de R$0,08 (oito centavos de real) por
digitalização que será produzida nos equipamentos do tipo I na solução descrita no item 2.2.
7. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
7.1. Da Locação das Fotocopiadoras e impressora digital:
(a) - Por considerar viável, a locação deve abranger a cobertura total de manutenção
preventiva e corretiva, bem como reposição de peças originais e materiais de consumo,
exceto papel.
(b) - A contratada fica no dever de arcar com todos os ônus necessários à completa
execução dos serviços, inclusive com a implantação e configuração dos softwares e
hardwares, se for o caso.
(c) - O atendimento ao chamado para manutenção corretiva deverá ser efetuado com
o prazo máximo de 12 (doze) horas (considerando as horas dentro do expediente da
Prefeitura) após a comunicação (via fax, telefone, e-mail).
(d) - No caso de não solucionar o problema disposto no item anterior, a
CONTRATADA deverá substituir o equipamento defeituoso imediatamente após o término
do prazo citado no mesmo;
A contratada disponibilizará até o final do contrato gratuitamente o um (1)
Software de Gerenciamento de Conteúdo Corporativo (ECM); um (1) software para criação
e edição das soluções embarcadas nos equipamentos dos TIPO I. De acordo com as
características e funcionalidades descritas neste termo de referência
A contratada deverá fazer a instalação do Software de Gerenciamento de
Conteúdo Corporativo (ECM) e realizar a alimentação deste com os documentos
digitalizados em um micro computador ou servidor a ser fornecido pela contratante com as
seguintes configurações mínimas:



Processador Intel com Clock de 1.8 GHz
HD de 500 GB
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6 GB de Memória para Windows Seven ou Windows Server 2003 ou Superior
Placa de Rede Gigabit
Conexão com USB
A contratante isenta a contratada de rotinas de Back-up, ficando a Contratante
responsável por criar e executar as rotinas de Back-up da forma que definir como sendo a
mais eficiente e segura.
8. DOS PRAZOS
8.1
– Prazo máximo para início da execução dos serviços será de até 05 (cinco) dias
úteis a contar da data de emissão da ordem de fornecimento; PREVISTO PARA
COMEÇAR EM 01/01/2018.
8.2 – O contrato a ser firmado com a empresa vencedora da licitação deverá ter um prazo de
12 (doze) meses, podendo a duração ser prorrogada por iguais períodos após o início da
vigência do contrato.
9.

PROVA DE CONCEITO DO OBJETO LICITADO

9.1 – Como quesito pré-contratual, a licitante classificada em primeiro lugar deverá
comprovar o atendimento das características e funcionalidades estipuladas no objeto do
certame, relacionadas no Termo de Referência, através da realização de demonstração. A
homologação da licitação fica condicionada à execução da demonstração e comprovação
pela licitante à Prefeitura, de que a solução proposta tem conformidade com todas as
referidas funcionalidades;
9.2 – A demonstração do sistema terá início logo após a finalização da fase de lances,
quando será disponibilizado nas dependências da Prefeitura um local com ponto de rede
(RJ45) com acesso a internet e energia (110v) para que a licitante convocada para esta
prova de conceito, faça a comprovação de capacidade de execução do serviço. Ficando a
licitante responsável por demonstrar as soluções em equipamentos dela Licitante que se
façam necessários para esta demonstração;
9.3 – O licitante classificado em primeiro lugar, terá prazo máximo de 1 (uma) hora para
preparação dos equipamentos e das soluções a serem demonstradas, contados do final da
fase de lances, para demonstrar conformidade das funcionalidades exigidas referentes a:
 Demonstrar a ferramenta de desenvolvimento de solução embarcada descrito no
item 2.2.1:
 Criação e edição das soluções embarcadas nos equipamentos dos
TIPO I, demonstrando que ele possibilita a criação do fluxo de
indexação dos documentos e mostrando no painel do multifuncional
que o exemplo criado está disponível após a configuração no
software. Também terá que demonstrar as opções de digitalização
dos documentos conforme descrito no item 2.2.1 letra e), onde será
confirmado que o software permite que seja selecionado todas ou
qualquer das opções automaticamente ou manualmente.

24

 Demonstrar a digitalização por meio da solução embarcada no multifuncional, a
indexação e visualização deste documento no ECM (software descrito no item 2.2.2)
através de interface da própria ferramenta:
 Digitalização e indexação automática por meio da leitura de QR
Code e de códigos de barras, usando as informações extraídas destes
códigos como indexadores;
 Digitalização e inserção de novas páginas em documento já
existentes que deverá ser listado no painel do multifuncional;
 A licitante vencedora terá que demonstrar pelo menos uma
digitalização para um servidor em Cloud ou remoto por meio de
VPN (Virtual Private Network) ou via internet;
 Digitalização através do aplicativo Mobile para captura de
documentos, utilizando a câmera do smartphone, e no aplicativo
oferecer as opções de fluxo de indexação na tela do aparelho,
idêntico ao que for embarcado na multifuncional e tiver sido criado
na ferramenta de criação da solução.

 Demonstrar a busca e visualização dos documentos no software
ECM (descrito no item 2.2.2) por meio de palavras chaves contidas
no corpo do documento digitalizado, que tenha sido aplicado OCR
pela solução embarcada nos multifuncionais;
 Demonstrar um Workflow de revisão e aprovação de um ou mais
documentos sendo possível apontar os revisores e a descrição do
processo.
9.4 - O prazo de demonstração será de 1:30 hs (uma hora e trinta minutos) e será
ininterrupto e contado em horas úteis consecutivos e terá seu início logo após o final do
prazo de preparação dos equipamentos. Caso a licitante convocada para demonstração,
termine a preparação dos equipamentos e softwares antes do prazo máximo determinado,
poderá se iniciar a demonstração das soluções. Porém, este prazo não utilizado para a
preparação não será somado no prazo de demonstração, que deverá ser de no máximo 1:30
hs (uma hora e trinta minutos);
9.5 – A Administração, através de uma Comissão de Avaliação analisará as soluções
oferecidas e avaliará a conformidade com as exigências deste Termo de Referência. O
objetivo é a verificação de conformidade do sistema oferecido com as características gerais
e funções solicitadas;
9.6 – Durante a demonstração, qualquer licitante, assim como qualquer membro da
Comissão de Avaliação, poderá participar e intervir com questionamentos e pedidos de
esclarecimentos, o que a empresa licitante deverá, através do(s) expositor(es), responder de
imediato;
9.7 – A Comissão de Avaliação reunir-se-á para a avaliação da solução e emitirá pareceres,
com base nas especificações técnicas contidas no Termo de Referência, confrontadas com a
demonstração realizada pela empresa proponente classificada em primeiro lugar;
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9.8 – Sendo comprovado o atendimento a todas as funcionalidades do sistema, a licitante
terá adjudicado e homologado o objeto do certame. Caso a licitante não comprove os itens
OBRIGATÓRIOS as especificações técnicas do Projeto Termo de Referência, a Comissão
de Licitação convocará a próxima licitante, classificada em segundo lugar, para respectiva
demonstração do sistema, sendo garantido a nova licitante o mesmo prazo de preparação e
demonstração citados anteriormente e será avaliada nos mesmos moldes da licitante
anterior, não atendendo serão convocados os demais licitantes sub sequencialmente até que
não tenha mais licitantes para fazerem demonstração. Se nenhuma licitante conseguir
atender as especificações o objeto será frustrado;
9.9 – Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarada a proponente vencedora,
sendo adjudicado e homologado o objeto desta licitação;
9.10 – Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos
OBRIGATÓRIOS estabelecidos neste edital/termo de referência, a proposta será
desclassificada e o licitante responsável responderá administrativa, civil e penalmente pela
falsidade nas declarações de conformidades prestadas sendo instaurado processo punitivo
com vistas a declaração de inidoneidade para contratar com a Prefeitura.
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