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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2016 

 

Razão Social: ______________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº __________________________________________________________________ 

 

Endereço: _________________________________________________________________ 

 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

 

Cidade: ______ Estado: ____ Telefone: ______________ Fax: _____________ 

 

Pessoa para contato: ______________________________________________________ 

 

Recebemos, por intermédio do acesso à página do www.camarauba.mg.gov.br, nesta data, cópia 

do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

Local: __________________, ___ de _____________ de 2016. 

 

___________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

Senhor Licitante, 

 

Visando a comunicação futura entre a Câmara Municipal e a empresa licitante, 

solicito de Vossa Senhoria o preenchimento do Recibo de Entrega do Edital, de 

forma legível e, remeter à Comissão Permanente de Licitações por meio do telefone 

(32) 3539-5000 ou www.camarauba.mg.gov.br. 

 

A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitações da 

comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 

como de quaisquer informações adicionais. 



CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS       

FL: _____ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Rua Santa Cruz, nº 301, Centro - Ubá/MG – CEP: 36.500-000 – Telefax: (32) 3539-5000 

E-mail: licitacao@camarauba.mg.gov.br – Site: www.camarauba.mg.gov.br 

UBÁ 1857
03 DE JULHO UBÁ

LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PAPEL A4 – COLORIDA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2016 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº 014/2016 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de forma 

contínua, para reprodução de documentos: cópia, impressão e scanner, por meio de 

locação, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e/ou seminovos, 

em linha de produção, com tecnologia policromática e monocromática, juntamente 

com os serviços de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, incluindo 

fornecimento de peças e suprimentos, excetuando-se o papel, obedecendo demais 

especificações constantes no edital. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO: 

 LOCAL: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Ubá, na Rua Santa Cruz, 

nº 301, Centro, Ubá – MG 

 DIA: 13/10/2016  

 HORARIO DE CRENCIAMENTO: 10h00min  

 HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 10h15min  

CONTATOS E ESCLARECIMENTOS: 

 LOCAL: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Ubá Rua Santa Cruz, nº 

301, Centro, Ubá – MG, CEP. 36.500-000 (32) 3539-5000 - 

licitacao@camarauba.mg.gov.br 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 

 Poderão ser formuladas conforme estabelecidas no edital. 

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

 Setor de Licitações na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Ubá Rua 

Santa Cruz, nº 301, Centro, Ubá – MG, CEP. 36.500-000 de 08h00min as 

12h00min ou de 14:00 às 17:00h. 
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 E D I TA L  N º  0 1 4 / 2 0 1 6  
 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 014/2016 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 

  

 PREÂMBULO 

 

A Câmara Municipal de Ubá, inscrita no CNPJ sob o no 20.353.488/0001-48, situada 

na Rua Santa Cruz, nº 301, Centro, Ubá – MG, CEP. 36.500-000, por intermédio da 

Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiro, nomeados respectivamente pelas 

Portarias nº 037/2015 e nº 054/2015, torna público para conhecimento dos 

interessados que realizará licitação na modalidade de PREGÃO  PRESENCIAL, do 

tipo MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO, regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 

de julho de 2002; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 no que 

couber e com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 

alterações e demais disposições aplicáveis, bem como pelas condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

 

 1 - DO OBJETO 

  

  

 1.1 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de forma 

contínua, para reprodução de documentos: cópia, impressão e scanner, por 

meio de locação, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e/ou 

seminovos, em linha de produção, com tecnologia policromática e 

monocromática, juntamente com os serviços de manutenção preventiva e 

corretiva, assistência técnica, incluindo fornecimento de peças e suprimentos, 

excetuando-se o papel, obedecendo demais especificações constantes no edital. 

 1.2 - A descrição do lote único relativo a esta licitação é aquela constante do 

Termo de Referência (ANEXO I deste Edital). 

1.3 – A licitação ocorrerá na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR 

PREÇO POR LOTE ÚNICO”, a saber:  

 

ITEM QUANTIDADE 

(UNIDADES) 

PRODUTO 

01 02 Locação de máquina 

copiadora papel A4 – 

colorida. 
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 2 - DOS ANEXOS DO EDITAL 

  

 Constituem anexos deste Edital e dele fazem parte integrante: 

 ANEXO I - Termo de referência; 

 ANEXO II - Modelo de declaração de condição de ME ou EPP; 

 ANEXO III - Modelo de declaração de que não emprega menor; 

 ANEXO IV - Modelo de declaração de cumprimento pleno dos requisitos de 

habilitação e credenciamento; 

 ANEXO V – Modelo para Apresentação da proposta comercial 

 ANEXO VI - Minuta de Contrato.  

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 - Somente poderão participar da presente licitação as empresas aptas ao 

cumprimento do objeto licitado, conforme especificado no ANEXO I deste Edital, que 

atenderem às exigências enumeradas abaixo e aos requisitos da legislação 

específica. 

3.1.1 - As interessadas deverão atender a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e de seus anexos.  

3.1.2 - Não poderão participar desta licitação as empresas que se enquadrarem 

em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente, especialmente em 

uma ou mais das situações a seguir: 

a)- em recuperação judicial ou que tenham tido sua falência 

declarada, que se encontrem sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 

b)- que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

c)- que tenham sido punidas com suspensão/impedimento de licitar 

ou contratar com a CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ  ou com a Prefeitura Municipal de 

Ubá, durante o prazo da sanção aplicada; 

d)- em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição. 
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3.1.3 - A observância das vedações do subitem 3.1.2 deste Edital é de inteira 

responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades 

cabíveis. 

3.2 - A simples participação da licitante neste certame implica: 

a)- a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão; 

b)- que o prazo de validade da proposta comercial é de 60 

(sessenta) dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega, o qual, se 

maior, deverá ser explicitado na proposta; 

c)- a aceitação de todas as condições estabelecidas na minuta de 

Contrato apresentada no ANEXO VI deste Edital. 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO 

 

 

4.1 Na sessão pública designada, o proponente/representante deverá se apresentar, junto 

ao Pregoeiro, para fins de Credenciamento munido dos seguintes documentos 

preferencialmente nesta ordem: 

4.1.1 Carteira de Identidade com foto; 

4.1.2 Procuração/Carta de Credenciamento, conforme modelo constante no Anexo IV 

ou procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, através da 

qual lhe seja atribuído poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos 

os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante; 

4.1.3 Contrato Social ou Última Alteração Contratual consolidada ou ainda, 

Documento Constitutivo da Sociedade/empresa (TODOS AUTENTICADOS); 

4.1.4 Comprovante de CNPJ; 

4.1.5 Declaração digitada, datilografada ou de próprio punho do representante ou 

procurador da licitante, indicando de que preenche todos os requisitos do Edital, 

em especial, os de Habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520, 

de 17.07.2002, em conformidade com a sugestão de modelo constante no Anexo IV do 

edital. 
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5 - DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 

 

5.1 - A licitante deverá entregar ao PREGOEIRO a declaração dando ciência de 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital, a 

teor do disposto no artigo 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/2002, conforme modelo 

constante do ANEXO I deste Edital.  

5.1.1 - A declaração referida no subitem 5.1 supra deverá ser entregue pela licitante 

quando do credenciamento de seu representante, sob pena de ser declarada 

NÃO PARTICIPANTE do certame.  

5.2 - A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como 

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme previsto no art. 

3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não estiver sujeita a quaisquer 

dos impedimentos do § 4º do referido artigo, caso tenha interesse em usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido na citada lei, deverá entregar ao PREGOEIRO a 

declaração informando a sua condição de ME ou EPP, conforme modelo 

constante do ANEXO II deste Edital. 

5.2.1 - A declaração a que se refere o subitem 5.2 deste Edital deverá ser entregue 

pela licitante quando do credenciamento de seu representante, se for o caso, ou 

dentro do envelope A (PROPOSTA COMERCIAL), sob pena de PERDA DO 

DIREITO aos benefícios que lhe são conferidos pela Lei Complementar Federal nº 

123/2006. 

 

6 – ENTREGA DOS ENVELOPES – HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

 

6.1 – Os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser entregues 

ao Pregoeiro na abertura da sessão pública deste certame, em envelopes distintos, 

colados e indevassáveis, contendo em sua parte externa as seguintes informações: 

Etiqueta I – Documentação de Habilitação; 

AO PREGOEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE UBÁ        

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 014/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016 

 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

Etiqueta II – Proposta Comercial; 



CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS       

FL: _____ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Rua Santa Cruz, nº 301, Centro - Ubá/MG – CEP: 36.500-000 – Telefax: (32) 3539-5000 

E-mail: licitacao@camarauba.mg.gov.br – Site: www.camarauba.mg.gov.br 

UBÁ 1857
03 DE JULHO UBÁ

AO PREGOEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE UBÁ        

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 014/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016 

“PROPOSTA COMERCIAL” 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE 

  

6.2 – A Câmara Municipal de Ubá não se responsabilizará pela entrega em locais 

diversos ou a pessoas diferentes das indicadas neste Edital. 

 

 7 – DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

 

7.1 - Todos os preços deverão ser cotados com, no máximo, duas casas decimais. 

Não sendo observada esta regra, serão consideradas pela Câmara Municipal de 

Ubá apenas as duas primeiras casas decimais, sem arredondamento.  

7.2 - Além dos preços ofertados pelas licitantes em suas propostas comerciais, nada 

mais poderá ser cobrado da Câmara Municipal de Ubá, a qualquer título e a 

qualquer momento, para a perfeita e completa execução do objeto deste Pregão. 

7.3 - Será DESCLASSIFICADA a proposta comercial que estiver em desacordo 

com as exigências constantes deste Edital e de seus anexos. 

7.4 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e 

em seus anexos, sendo DESCLASSIFICADA, ainda, a proposta que consignar 

preços simbólicos, irrisórios ou zerados, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à 

totalidade da remuneração, o que deverá, quando for este o caso, ser 

obrigatoriamente informado pela licitante em sua proposta comercial.  

7.5 - Poderão ser DESCLASSIFICADAS, também, as propostas que cotarem preços 

inexequíveis ou incompatíveis com os praticados no mercado, em comparação com 

os preços orçados pela Câmara Municipal de Ubá, tendo como parâmetro o disposto 

na Lei Federal nº 8.666/1993. 

7.6 - Na análise da proposta comercial, poderá o PREGOEIRO desconsiderar erros 

materiais e evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.   

7.7 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme Modelo de Proposta 

Comercial - Anexo V - ou em modelo próprio, desde que contenha todas as 

informações ali previstas, em uma via, com identificação da empresa proponente, n.º 

do CNPJ, endereço e assinada pelo seu representante legal ou credenciado, 

devidamente identificado e qualificado. 

7.8 - A proposta e os lances deverão referir-se ao objeto do certame. 
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7.9 - A proposta comercial deverá ser apresentada considerando, obrigatoriamente: 

7.9.1 - O prazo de validade das propostas não serão inferiores ao período 

de 60 (sessenta) dias corridos. 

7.9.2 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país; 

7.9.3 - Havendo divergência entre o preço expresso em algarismos e o 

expresso por extenso, prevalecerá este último. 

7.9.4 - O valor da proposta diz respeito unicamente, ao objeto licitado.  

7.9.5 - A Proposta Comercial deverá ser rubricada e numerada 

sequencialmente, da primeira à ultima folha, de modo a refletir  seu número 

exato. 

7.9.6 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente 

aceita pelo proponente, no ato do envio de sua proposta comercial. 

7.9.7 - A eventual falta de numeração ou a numeração incorreta será 

suprida pelo representante da Licitante na sessão de abertura das 

propostas. 

7.9.8 - A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno 

conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições desta 

licitação e total sujeição à legislação pertinente. 

7.9.9 - A apresentação da proposta em desacordo com o previsto neste 

Título inabilitará o proponente. 

7.10 – Não poderá, ainda, impor condições ou conter opções. 

7.11 – Será admitida desde que oferte apenas uma marca/fabricante e um preço 

para cada item desta licitação. 

7.12 - Todas as condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência 

considerar-se-ão tacitamente aceitas pela licitante no ato da entrega de sua 

proposta comercial. 

7.13 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos 

sociais, frete e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 

fornecimento do objeto, os quais se darão a expensas da contratada.  

7.14 – As propostas deverão conter obrigatoriamente as Marcas sob pena de 

Inabilitação; 

 

8 - DOS PROCEDIMENTOS INICIAIS DA SESSÃO PÚBLICA E DO 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES  

 

8.1 - Após o encerramento do credenciamento dos representantes das empresas 

licitantes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que 
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não mais aceitará novos licitantes. 

8.2 - Aberta a sessão, os representantes credenciados entregarão os envelopes 

contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial e, 

separadamente, declaração, dando ciência de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação, a teor art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02. 

 

9 - DA FASE DE LANCES, DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DEMAIS 

PROCEDIMENTOS DA SESSÃO PÚBLICA  

 

9.1 - Abertos os envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) de todas as participantes, 

procederá o PREGOEIRO à verificação de sua conformidade com os requisitos 

estabelecidos no Edital, à desclassificação das propostas em desacordo com o 

mesmo, à divulgação dos preços cotados pelas licitantes e à consequente 

classificação inicial das propostas válidas. 

9.2 - Em caso de empate, adotar-se-á o sistema de sorteio para se definir a ordem 

de classificação inicial das propostas idênticas, ficando desde já definido que a 

licitante sorteada será aquela que ficará em primeiro lugar dentre as que 

participarem do sorteio. 

9.3 - A seguir, será inicialmente classificada pelo PREGOEIRO, para a fase de 

lances, a proposta de menor preço ofertado para o lote único e, posteriormente, as 

propostas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) 

relativamente à de menor preço. 

9.4 - Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no subitem 

8.4 deste Edital, o PREGOEIRO classificará, para a fase de lances, as três melhores 

propostas, quaisquer que sejam os preços ofertados. 

9.5 - Às licitantes classificadas para a fase de lances será dada oportunidade para 

nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de preços distintos e 

decrescentes, a partir da autora da proposta de maior preço. 

9.6 - A licitante poderá ofertar lance com preço superior ao menor registrado, desde 

que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro lance já ofertado 

para o lote.   

9.7 - Não será admitida a desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante 

às penalidades previstas no subitem 16.1 deste Edital, além de outras penalidades 

legalmente admissíveis. 

9.8 - Não havendo mais licitantes interessadas em apresentar lances, será 

encerrada esta fase.  

9.9 - Encerrada a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver 

sido ofertada por ME ou EPP e se houver proposta apresentada por ME ou EPP com 

preço até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço, estará configurado o 

empate ficto previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 
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9.10 - Tendo sido comprovada, em qualquer um dos momentos definidos no subitem 

5.2.1 deste Edital, a condição de ME ou EPP e ocorrendo o empate ficto no final da 

fase de lances, proceder-se-á da seguinte forma: 

a)- a ME ou EPP mais bem classificada será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar uma nova proposta de preço inferior 

àquela considerada classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de 

preclusão do exercício do direito de preferência; 

b)- se a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de 

empate ficto, utilizar seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e 

dar-se-á prosseguimento à sessão; 

c)- se a ME ou EPP mais bem classificada no empate ficto não 

exercer seu direito de preferência, serão convocadas as demais ME’s ou EPP’s 

remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no subitem 8.9 

deste Edital, na ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência; 

d)- no caso de equivalência dos preços apresentados pelas 

ME’s ou EPP’s que se encontrem nesse limite, será realizado sorteio entre essas 

empresas para se definir aquela que poderá apresentar nova proposta. 

 

9.11 - Encerrada a etapa competitiva de lances e após a aplicação do direito de 

preferência instituído pela Lei Complementar Federal nº 123/2006, se for o caso, 

serão ordenadas todas as ofertas, exclusivamente pelo critério de preço, ocasião em 

que o PREGOEIRO examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da 

primeira classificada, ou seja, daquela que ofertar o menor valor global mensal para 

a íntegra do lote único, decidindo motivadamente a respeito. 

9.12 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope de 

(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) da licitante que a tiver formulado, para 

verificação do atendimento das condições de habilitação, observadas as 

disposições contidas no item 9 deste Edital. 

9.13 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital para a 

habilitação, será a licitante declarada vencedora. 

9.14 - Se a oferta de menor preço não for aceitável ou se a licitante for 

inabilitada, o PREGOEIRO examinará os lances e as propostas subsequentes, bem 

como a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de 

uma oferta em conformidade com o Edital. 

9.15- Ocorrendo a hipótese do subitem 8.12 supra e existindo ME ou EPP 

remanescente no intervalo do empate ficto indicado no subitem 8.9 deste Edital, 

voltar-se-á à etapa correspondente à letra “a” do subitem 8.9.1 também deste Edital. 

9.16 - Aplicar-se-á o disposto no subitem 8.12 deste Edital também no caso de a 

licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

celebrar o Contrato. 

9.17 - Nas situações previstas nos subitens 8.10 e 8.12 deste Edital, poderá o 



CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS       

FL: _____ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Rua Santa Cruz, nº 301, Centro - Ubá/MG – CEP: 36.500-000 – Telefax: (32) 3539-5000 

E-mail: licitacao@camarauba.mg.gov.br – Site: www.camarauba.mg.gov.br 

UBÁ 1857
03 DE JULHO UBÁ

PREGOEIRO, ainda, negociar diretamente com a proponente para que seja obtido 

preço melhor para a Câmara Municipal de Ubá. 

9.18 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante 

será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou 

proposta. 

9.19 - Da sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinado 

pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes.  

9.20 - O licitante vencedor do certame deverá encaminhar ao Pregoeiro, no 

endereço citado à fl.1 deste edital, até 48 horas após a realização do Pregão, a 

Proposta Comercial conforme Anexo V – Modelo de Planilha/Proposta Comercial, 

AJUSTADA AO PREÇO FINAL, em uma via, datilografada, ou em letra cursiva ou 

de forma, ou ainda processada em computador, com identificação da empresa 

licitante, CNPJ, endereço e assinada pelo seu representante legal ou credenciado, 

devidamente identificado e qualificado, ou em modelo próprio em que conste todas 

as informações previstas no referido modelo.    

9.21 - Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua 

interposição, o Pregoeiro devolverá aos licitantes, exceto aos vencedores, os 

envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

 

10 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

Para habilitação a licitante deverá estar com a documentação obrigatória 

válida em envelope COLADO, preferencialmente na ordem abaixo: 

10.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

 

10.1.2 - Contrato Social ou Estatuto e sua última alteração; 

10.1.3 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

10.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, 

acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

10.1.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e, ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

 

10.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

10.2.1 - comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ; 
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10.2.2 - comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública 

Federal, por meio de certidão emitida pelo órgão federal competente; 

10.2.3- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública 

Estadual do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida 

pelo órgão estadual competente; 

10.2.4 - comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública 

Municipal do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão 

emitida pelo órgão municipal competente; 

10.2.5 - comprovante de regularidade para com a Seguridade Social; 

10.2.6 - comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS; 

10.2.7 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT).  

 

10.3 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA: 

 

10.3.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo (s) 

Cartório (s) Distribuidor (es) da Justiça da sede da licitante, datada dos últimos 60 

(sessenta) dias, tendo como referência a data de abertura da sessão pública deste 

certame; 

10.3.2 - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais 

de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta, conforme exigência da Lei 

nº 8.666/1993. 

10.3.2.1 - Caso a certidão negativa de falência ou recuperação judicial contenha 

prazo de validade determinado, prevalecerá esse em detrimento daquele assinalado 

na alínea “a” do subitem 9.1.3 deste Edital. 

10.3.2.2 - As empresas constituídas no exercício em curso devem apresentar o 

balanço de abertura, devidamente registrado. 

10.3.2.3 - As empresas sujeitas ao regime estabelecido na Lei das Microempresas e 

das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL) estão dispensadas do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis apenas para fins fiscais, mas, 

para a presente licitação, é obrigatória a apresentação destes documentos. 
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10.3.2.4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis apresentados 

deverão estar assinados por Contador ou Técnico de Contabilidade, neles 

constando a indicação do número de registro destes junto ao Conselho Regional de 

Contabilidade. 

10.3.2.5 - Os balanços patrimoniais deverão estar acompanhados dos Termos de 

Abertura e dos Termos de Encerramento, com o devido registro na Junta Comercial 

ou órgão equivalente. 

 

10.4.1 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

10.4.1.1 – Apresentar no mínimo de 2 atestados de capacidade técnica, 

contendo, TODAS as características e informações a seguir enumeradas: 

a)- emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, contendo a identificação desta;  

b)- emitido em nome da licitante e contendo o CNPJ 

desta; 

c)- evidenciar que a licitante prestou o serviço de forma 

satisfatória;  

10.4.1.2 - DOCUMENTO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 

INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

a)- declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

artigo 7º da Constituição Federal e da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 

(declaração de que não emprega menor), conforme modelo constante do ANEXO 

III deste Edital. 

10.4.1.3 - Havendo recolhimento centralizado do INSS, ou seja, abrangendo matriz e 

filiais, bastará apresentação da CND referente à matriz; 

 

10.5 - MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP): 

 

10.5.1 - A Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP deverão 

apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos 

comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma 

restrição. 

10.5.2 – Havendo restrições nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério do Consórcio, para regularização da documentação, 
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pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de negativa. 

10.5.3 - A prorrogação do prazo para a regularização da documentação fiscal 

dependerá de requerimento tempestivo da licitante, devidamente fundamentado, a 

ser dirigido ao PREGOEIRO.  

10.5.4 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias 

úteis inicialmente concedidos.  

10.5.5 - A não regularização da documentação fiscal no prazo previsto implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 

da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo facultado ao PREGOEIRO convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou submeter o processo ao 

Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ  para revogação.  

 

10.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

 

10.6.1 - Os documentos necessários à habilitação, bem como quaisquer outros 

documentos solicitados neste Edital e em seus anexos, deverão ser entregues sob 

uma das seguintes formas: 

a)- originais; 

b)- cópias autenticadas em cartório; 

c)- cópias simples, desde que sejam apresentados os originais 

ou cópias autenticadas em cartório para autenticação pelo PREGOEIRO ou por 

membro da equipe de apoio na sessão pública de abertura dos envelopes 

respectivos; 

d)- publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as 

regras das alíneas anteriores; 

e)- certidões emitidas através da Internet, ficando sua 

aceitação condicionada à confirmação de autenticidade mediante consulta ao site 

respectivo ou ao órgão emissor. 

10.6.1.1 - Procedida a consulta ao site respectivo, serão impressos documentos 

comprobatórios da autenticidade das certidões, que serão juntados aos autos do 

processo licitatório, como anexos da ata da sessão pública deste Pregão Presencial. 

10.6.2 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” 

em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e em seus anexos. 

10.6.3 - A documentação necessária à habilitação, bem como qualquer outra 

documentação solicitada neste Edital e em seus anexos, deverá guardar 

compatibilidade em relação ao CNPJ apresentado, não sendo permitida a 

mesclagem de documentos. 

10.6.4 - Todos os documentos solicitados neste Edital e em seus anexos deverão 
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estar válidos na data de abertura da sessão pública deste certame. Documentos 

entregues com a validade expirada acarretarão a INABILITAÇÃO da licitante. 

10.6.5 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo 

órgão expedidor ou pelo edital, deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias 

anteriores à data de sua apresentação. 

10.6.5.1 - Não se enquadram na exigência do subitem 9.7.5 deste Edital aqueles 

documentos que, pela própria natureza, não se sujeitam a prazo de validade, dentre 

os quais o atestado de capacidade técnica.  

10.6.5.2 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de 

habilitação em desacordo com o previsto neste Título INABILITARÁ o proponente. 

10.6.6 - Serão declaradas INABILITADAS as licitantes que não cumprirem as 

exigências estabelecidas neste Edital para a habilitação. 

10.6.7 - Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá o PREGOEIRO 

solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 

10.6.8 - Uma vez incluído no Procedimento Licitatório, nenhum documento será 

devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

 

11 - ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 

11.1 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer 

cidadão ou licitante, no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas, dirigidos ao Pregoeiro do Consórcio, devendo ser 

protocolizadas na sede da Câmara. 

11.2 - No final da sessão, os licitantes que quiserem recorrer deverão manifestar 

imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo único de 03 

(três) dias úteis, a partir do dia seguinte à sua manifestação. 

11.2.1 - Os demais licitantes poderão apresentar contra razões em igual número de 

dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

11.2.2 – Fica assegurada, dentro do prazo recursal, vista imediata dos autos. 

11.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a 

decadência do direito de recurso. 

11.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

11.5 - O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

11.6 - Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos 

seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 

a) ser dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Ubá, aos cuidados do 

Pregoeiro, no prazo de 03 (três) dias úteis onde cabe o recurso e no prazo de 02 
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(dois) dias úteis, onde cabe a impugnação, conforme estabelecido no item 12.2 

deste título. 

b) ser dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Ubá, nos casos de anulação 

ou revogação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, 

alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93. 

c) ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, 

contendo razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado 

pelo representante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado. 

d) ser protocolizado na sede da Câmara na Rua Santa Cruz, 301, Centro Ubá Minas 

Gerais. 

11.7 - A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes 

via postal, ou correspondência/comunicado em mãos, e ainda publicado na 

Imprensa Oficial da Câmara Municipal de Ubá (Quadro de Avisos da Câmara).  

11.8 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o 

respectivo prazo legal e/ou subscrito por representante que não comprove poder de 

representação legal. 

11.9 – A Câmara Municipal de Ubá não se responsabilizará por memoriais de 

recursos e impugnações endereçadas via postal ou por outras formas, entregues em 

locais diversos de sua sede, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo 

legal. 

 

12 - DA HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1 - Inexistindo manifestação recursal, o PREGOEIRO adjudicará o objeto da 

licitação à licitante vencedora, cabendo ao Presidente da Câmara Municipal de Ubá 

homologar o procedimento licitatório.  

12.2 - Existindo manifestação recursal e decididos os recursos porventura 

interpostos, o Presidente da Câmara Municipal de Ubá adjudicará o objeto da 

licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

 

13 - DO AUMENTO E DA SUPRESSÃO DE QUANTIDADE 

 

13.1 - No interesse da Câmara Municipal de Ubá, o objeto licitado poderá ser 

suprimido ou aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado, facultada a supressão além desse limite por acordo entre as partes, 

conforme disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
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14 - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

14.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Ubá, sob a rubrica 3339039 – 

Outros Serviços de Terceiros – PJ, atividade 333903912 – Locação de Máquinas e 

Equipamentos. Ficha 27. 

 

15 - DO CONTRATO 

 

16.1 - A Câmara Municipal de Ubá convocará a licitante vencedora do certame 

referente ao lote único para assinar o Contrato, de acordo com a minuta constante 

do ANEXO VI deste Edital. 

 

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1 - O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar 

de entregar o objeto, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver 

inscrito, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e 

demais cominações legais. 

16.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 

16.2.1 - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso sobre o valor da 

proposta, até o 30º (trigésimo) dia, calculado por ocorrência; 

16.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o saldo do valor da proposta, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias, na execução do objeto, com a consequente rescisão 

contratual; 

16.2.3- 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, na hipótese da Empresa, 

injustificadamente, desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos 

demais casos de inadimplemento contratual. 

16.3 - As sanções previstas, face á gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

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

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

16.4 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 

descontado dos pagamentos devidos pela Câmara Municipal de Ubá. Se os valores 

não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela Empresa por meio de 
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depósito bancário na conta da Câmara Municipal de Ubá, no prazo máximo de 03 

(três) dias úteis, a contar da data de notificação da aplicação da sanção. 

 

17 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

17.1 - O pagamento será efetuado mensalmente após o 5º dia útil. 

 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação da proponente, ou a 

rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais 

cabíveis. 

18.2 - Este instrumento convocatório e seus anexos são complementares entre si, 

de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em 

outro será considerado especificado e válido. 

18.3 – O Pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de 

sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, com validade e eficácia, e 

acessível a todos os interessados. 

18.3.1 - O Pregoeiro poderá desconsiderar omissões puramente formais observadas 

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

não comprometam a lisura da licitação. 

18.3.2 - É facultado ao Pregoeiro solicitar aos Órgãos competentes a elaboração de 

pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

18.4 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação ou a 

desclassificação da licitante. 

18.5 – Sem que haja a anuência da Câmara, é vedado à Contratada ceder, transferir 

ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste pregão. 

18.6 - Para atender a seus interesses, A Câmara reserva-se o direito de alterar 

quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, 

obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

18.7 – A licitante vencedora terá o prazo de 10 (dez) dia contados da retirada da 

Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, para 

entrega dos produtos. 
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18.8 - A participação da licitante implica no conhecimento integral dos termos e 

condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas 

legais que disciplinam a matéria. 

18.9 - A licitante vencedora deverá no ato da retirada do contrato, demonstrar a 

comprovação das condições de habilitação consignadas no edital.   

18.9.1 - Às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte será concedido prazo 

de 02 (dois) dias úteis, - prorrogáveis por igual período a critério da Autoridade -, 

para regularização da documentação fiscal quando da assinatura do Contrato ou 

retirada da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento 

equivalente. 

18.10 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo 

A CÂMARA revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público 

derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação, mediante ato escrito e fundamentado para conhecimento dos 

participantes da licitação.  

18.11 – A Administração quando da aplicação das normas disciplinadoras da 

licitação, as interpretará em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 

desde que não sejam comprometidos o interesse público, a finalidade e a segurança 

da contratação. 

18.12 - Os termos aditivos para alterarem quantidades, a que se refere a alínea "b" 

do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666/93, poderão decorrer da Ata de Registro ou de 

posteriores contratos. 

18.12.1 - O aumento de quantitativo na própria Ata de Registro, deverá ser anotado 

em seu bojo, ficando vedados os aditivos dos contratos dela decorrentes que visem 

aumentar quantitativos. 

18.13 - A sessão do Pregão acontecerá na Sede administrativa da Câmara 

Municipal de Ubá, com endereço a Rua Santa Cruz, 301 - Centro Ubá. 

18.14 - Fica eleito o Foro de Ubá/MG, Estado de Minas Gerais, para solucionar 

quaisquer questões oriundas desta licitação. 

 

Ubá, 28 de setembro de 2016. 

______________________________________ 

Maria Cláudia Silveira de Mello 

   Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

_____________________________ 

Diones Ferreira de Almeida 

Pregoeiro 
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ANEXO I DO EDITAL 

- TERMO DE REFERÊNCIA - 

 

1 - OBJETO: 

 

1.1 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de forma contínua, 

para reprodução de documentos: cópia, impressão e scanner, por meio de locação, com o 

fornecimento e instalação de equipamentos novos e/ou seminovos, em linha de produção, 

com tecnologia policromática e monocromática, juntamente com os serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, assistência técnica, incluindo fornecimento de peças e suprimentos, 

excetuando-se o papel, obedecendo demais especificações constantes no edital. 

 

2 - JUSTIFICATIVAS: 

 

2.1 - A contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação de 

impressoras multifuncional faz-se necessária devido ao grande número de impressões e 

cópias de documentos internos, bem como serviços administrativos da Câmara Municipal de 

Ubá. 

2.2 – Preferiu-se a locação das multifuncionais em preferência a compra devido à economia 

e as constantes mudanças de tecnologia deste segmento. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS: 

 

ITEM QUANTIDADE 

(UNIDADES) 

ESPECIFICAÇÕES 

01 02 • locação de máquina copiadora papel A4 – 

colorida;  

• Cópia/ Impressão/ Digitalização e Fax 

opcional; 

• Alimentador automático reverso (ARDF) de 

documentos; 

• Preto, branco e colorida; 

• Capacidade de suportar papel acima de 200 

g/m2; 
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• Função duplex (frente e verso automático); 

• suporte à eventuais dúvidas, problemas 

técnicos (operador), problemas mecânicos 

(máquina), etc; 

• Papel mínimo A6, máximo Oficio; 

• Alimentação elétrica 120V; 

• Resolução mínima de impressão 600 x 600 

dpi; 

• Resolução mínima de digitalização 

1200x1200 dpi; 

• Tempo de aquecimento 23 segundos ou 

menos; 

• Velocidade mínima 30 ppm; 

• Cópias contínuas 1-999 / auto reinício em 1; 

• Velocidade de digitalização e cópia preto/ 

cor mínimo 30 ipm; 

•Funções Adicionais: auto-centralização, 

seleção de ampliação, combinação de 

imagens, priorização de cópias, 

ampliação/zoom/tamanho completo; 

• Impressora de rede; 

• Interfaces Rj-45 padrão 10Base-T/100Base-

Tx/1000Base-T, USB 2.0, Host USB frontal, 

opcional wireless; 

•Compatibilidade com sistemas operacionais: 

XP, Vista, Windows 7,Windows 8; 

• Capacidade mínima de 5.000 cópias/mês – 

Preto; 

• Capacidade mínima de 1.000 cópias/mês – 

Colorida; 

• Tecnologia de impressão: Laser. 
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3.1 - MANUTENÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS: 

 

3.1.1 - A CONTRATADA será responsável pela manutenção preventiva e corretiva 

de todos os itens componentes das copiadoras. 

3.1.2 - Entende-se por manutenção a combinação de toda e qualquer ação técnica 

destinada a manter ou recolocar o maquinário em pleno funcionamento. 

3.1.3 - O serviço de manutenção deverá ser feito durante todo o período de vigência 

do Contrato, nas seguintes periodicidades: 

a)- a manutenção preventiva no sistema será feita a cada 2 (dois) meses; 

b)- a manutenção corretiva será feita sempre que necessária, durante o 

expediente da Câmara Municipal. 

3.1.4 - A CONTRATADA deverá prover técnicos totalmente equipados e habilitados 

para a execução das atividades relacionadas à manutenção do maquinário 

atendendo aos chamados técnicos prontamente e registrando-os de forma 

apropriada em ferramenta de controle. 

3.1.5 - Durante a vigência do Contrato, a CONTRATADA realizará a substituição de 

peças e componentes avariados, sem quaisquer ônus adicionais para a Câmara 

Municipal de Ubá. A CONTRATADA deverá realizar testes sistemáticos de 

manutenção preventiva e apresentar fichas de manutenção, sempre que solicitado 

pela Câmara Municipal de Ubá.  

3.1.6 - A CONTRATADA deverá comunicar ao fiscal do Contrato todas as 

ocorrências nos equipamentos instalados que possam comprometer ou não o 

serviço. 

3.1.7 - A CONTRATADA deverá disponibilizar para a Câmara Municipal de Ubá, sem 

quaisquer ônus adicionais para esta última, um número de telefone e e-mail para 

contato. 

3.1.8 - A manutenção preventiva será efetuada a cada 2 (dois) meses e se destina a 

reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento dos 

equipamentos.  

3.1.9 - Entende-se por manutenção corretiva aquela efetuada após a ocorrência de 

falha do equipamento ou sistema, contemplando o diagnóstico, a correção de 

anormalidades, a realização de testes e regulagens necessárias para garantir o 

retorno do equipamento às condições normais de funcionamento, bem como a 

substituição provisória ou definitiva do equipamento danificado, sem que haja 

prejuízo ao funcionamento do sistema. 

3.1.10 - A manutenção corretiva será efetivada sempre que necessário e o seu 

acionamento será feito pela Diretoria Geral ou Setor de Compras da Câmara 

Municipal de Ubá. 

3.1.11 - O serviço de manutenção corretiva deverá ser realizado nas dependências 

da Câmara Municipal de Ubá sempre que possível. Havendo necessidade, os 
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equipamentos poderão ser removidos para a sede da CONTRATADA, para a 

correção dos eventuais problemas, mediante justificativa expressa e a critério e com 

a autorização da Câmara Municipal de Ubá.  

3.1.12 – Caso o serviço de manutenção seja superior a 48 horas, a contratada 

deverá fornecer outro equipamento igual ou similar para que as atividades rotineiras 

da Câmara Municipal de Ubá não estejam prejudicadas. 

3.1.13 - Todos os prazos referidos neste Anexo para as manutenções preventiva e 

corretiva poderão ser prorrogados pela Câmara Municipal de Ubá mediante prévia e 

fundamentada solicitação da CONTRATADA. 

3.1.14 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento 

de todo o material de consumo e de reposição necessários à limpeza e à 

conservação dos equipamentos passíveis de manutenção nos termos deste Anexo. 

3.1.15 - A CONTRATADA deverá identificar todos os equipamentos de sua 

propriedade, de forma a não serem confundidos em época alguma com similares de 

propriedade da Câmara Municipal de Ubá. 

3.1.16 - A CONTRATADA deverá realizar todo o serviço inerente à instalação dos 

equipamentos e dos softwares necessários ao completo e perfeito funcionamento 

dos equipamentos, sem quaisquer ônus adicionais para a Câmara Municipal de Ubá. 

3.1.17 - Deverá a CONTRATADA, ao término do Contrato, retirar os equipamentos 

de sua propriedade e por ela instalados na Câmara Municipal de Ubá para a 

prestação do serviço, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos a contar do seu 

vencimento, arcando com todos os ônus relativos a esta operação. 

3.1.18 - O prazo máximo para a conclusão da completa instalação dos 

equipamentos, incluindo a realização de testes, deverá ser de 15 (quinze) dias 

corridos a contar do recebimento, pela CONTRATADA, do Contrato assinado pela 

CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ. 

3.1.19 - Os recebimentos provisório e definitivo do objeto da licitação serão feitos 

pela Diretoria da CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ, juntamente com o Procurador 

Jurídico, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 

(quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA informando a conclusão do 

serviço.  

3.1.20 - O recebimento não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela 

solidez e segurança do serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela 

execução do Contrato. 

 

3.20 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

3.20.1 - São consideradas partes integrantes dos equipamentos a serem 

disponibilizados, todos os itens e acessórios necessários para que eles possam ser 

instalados e para que funcionem corretamente. 

3.20.2 - Todos os equipamentos, materiais e acessórios a serem utilizados na 
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solução proposta deverão ser novos e/ou seminovos. 

3.20.3 - A responsabilidade quanto ao licenciamento dos direitos de propriedade 

relativos a todos os softwares que forem utilizados na solução será de total 

responsabilidade da CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a 

CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ. 

 

4 - FORMA DE PAGAMENTO: 

 

4.1 - O pagamento será efetuado mensalmente após o 5º dia útil.  

4.2 - O primeiro pagamento a ser feito à CONTRATADA somente será devido após a 

completa implantação e o início de funcionamento dos equipamentos, o que será 

atestado pela Direção da CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ. 

4.3 - O pagamento efetuado não implica reconhecimento pela CÂMARA MUNICIPAL 

DE UBÁ de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações 

previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais, nem novação em relação a 

qualquer regra constante das especificações deste Anexo. 

4.4 - Na hipótese de o início e o final de funcionamento dos equipamentos não 

coincidirem com, respectivamente, o primeiro e o último dia do mês, o pagamento 

correspondente será efetuado proporcionalmente ao número de dias de 

funcionamento do sistema no mês em referência. 

 

5 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

5.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderá a CÂMARA MUNICIPAL 

DE UBÁ, mediante regular processo administrativo e garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações legais e contratuais 

pertinentes, as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de inadimplemento, até o 30º 

(trigésimo) dia, calculada sobre o valor da contratação;  

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, no caso de 

inadimplemento por prazo superior a 30 (trinta) dias até 60 (sessenta) dias; 

IV - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, no caso de 

inadimplemento por prazo superior a 60 (sessenta) dias; 

V - impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município 

de Ubá e, se for o caso, descredenciamento do SUCAF (Sistema Único de 

Cadastro de Fornecedores do Município de Ubá), pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
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VI - rescisão contratual, aplicável independentemente de efetiva aplicação de 

qualquer das penalidades anteriores. 

5.1.1 - As sanções definidas nos itens I, II, III e IV poderão ser aplicadas pela 

Diretoria de Administração e Finanças ou pela Diretoria Geral da CÂMARA 

MUNICIPAL DE UBÁ. As sanções dos itens V e VI poderão ser aplicadas pela 

Presidência da CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ. 

5.1.2 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados da garantia ou dos 

pagamentos devidos pela CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ. Se os valores da garantia 

e dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida 

pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da aplicação 

da sanção.  

5.1.3 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades V e 

VI cumulativamente com a multa cabível. 

5.1.4 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo 

administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e 

da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei. 

5.1.5 - Para os fins do subitem 5.1 deste Anexo, entende-se por valor da contratação 

aquele correspondente ao resultado da multiplicação do valor global mensal 

contratado pelo número de meses de duração do Contrato. 

 

6 - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA AS DESPESAS: 

 

 

6.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Ubá, sob a rubrica 3339039 – 

Outros Serviços de Terceiros – PJ, atividade 333903912 – Locação de Máquinas e 

Equipamentos. Ficha 27. 

 

 

7 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

 

 

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, assim entendido como o 

MENOR VALOR MENSAL OFERTADO PARA O LOTE ÚNICO, desde que 

observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste Anexo e no 

Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016.   
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ANEXO II  

- MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP - 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

A empresa _________________________________________________, 

CNPJ nº __________________________, declara, sob as penas da lei, por 

intermédio de seu representante legal, que cumpre os requisitos legais para 

qualificação como ______________________________ (indicar a condição na 

qual a empresa se enquadra: Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno 

Porte - EPP), conforme previsto no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 

123/2006, e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste 

mesmo artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 

artigos 42 a 49 da citada lei. 

 

 

 

Ubá, _____ de ______________de _____. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura de representante legal da licitante 
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ANEXO III  

- MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR - 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/______. 

 

 

A empresa _________________________________________________, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________________, por intermédio de seu 

representante legal, o (a) Sr. (ª) ________________________________________, 

portador (a) da Carteira de Identidade nº _____________________ e do CPF nº 

_________________, declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (_____). 

(marcar com um “x” o espaço acima, em caso afirmativo) 

 

 

 

Ubá, _______ de ______________ de ______. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura de representante legal da licitante 
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ANEXO IV DO EDITAL 

- MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

A empresa _______________________________________________, 

CNPJ nº _____________________________, declara, por intermédio de seu 

representante legal, Sr.(a) _____________________________, possuidor da 

carteira de identidade ___________________ e CPF ______________________ a 

teor do disposto no artigo 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/2002, ter ciência de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no processo licitatório 

relativo ao PREGÃO PRESENCIAL Nº __/_____ da Câmara Municipal de Ubá, 

com poderes para formulação de propostas, contratos e credenciamento e a prática 

de todos os demais atos inerentes ao pregão presencial, em nome da signatária, 

tais como, realizar lances, assumir compromissos sob pena de responsabilização 

nos termos da lei. 

 

 

 

_________, _____ de ______________de _____. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Representante legal da licitante 
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ANEXO V 

- MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL – 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de forma 

contínua, para reprodução de documentos: cópia, impressão e scanner, por meio de 

locação, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e/ou seminovos, 

em linha de produção, com tecnologia policromática e monocromática, juntamente 

com os serviços de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, incluindo 

fornecimento de peças e suprimentos, excetuando-se o papel, obedecendo demais 

especificações constantes no edital. 

 

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: _______________________________ 

CNPJ: 

________________________________________________________________ 

 

Apresenta a licitante, por intermédio de seu representante legal, proposta 

comercial para o lote único, cujas especificações encontram-se detalhadas no 

ANEXO I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016: 

LOTE 1 –  LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PAPEL A4 – COLORIDA 

ITEM QUANTIDADE 
(UNIDADES) 

ESPECIFICAÇÕES 

01 02 • Cópia/ Impressão/ Digitalização e Fax opcional; 

• Alimentador automático reverso (ARDF) de 

documentos; 

• Preto, branco e colorida; 

• Capacidade de suportar papel acima de 200 g/m2; 

• Função duplex (frente e verso automático); 

• suporte à eventuais dúvidas, problemas técnicos 

(operador), problemas mecânicos (máquina), etc; 

• Papel mínimo A6, máximo Oficio; 

• Alimentação elétrica 120V; 

• Resolução mínima de impressão 600 x 600 dpi; 

• Resolução mínima de digitalização 1200x1200 dpi; 

• Tempo de aquecimento 23 segundos ou menos; 



CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS       

FL: _____ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Rua Santa Cruz, nº 301, Centro - Ubá/MG – CEP: 36.500-000 – Telefax: (32) 3539-5000 

E-mail: licitacao@camarauba.mg.gov.br – Site: www.camarauba.mg.gov.br 

UBÁ 1857
03 DE JULHO UBÁ

• Velocidade mínima 30 ppm; 

• Cópias contínuas 1-999 / auto reinício em 1; 

• Velocidade de digitalização e cópia preto/ cor mínimo 

30 ipm; 

•Funções Adicionais: auto-centralização, seleção de 

ampliação, combinação de imagens, priorização de 

cópias, ampliação/zoom/tamanho completo; 

• Impressora de rede; 

• Interfaces Rj-45 padrão 10Base-T/100Base-

Tx/1000Base-T, USB 2.0, Host USB frontal, opcional 

wireless; 

•Compatibilidade com sistemas operacionais: XP, 

Vista, Windows 7,Windows 8; 

• Capacidade mínima de 5.000 cópias/mês – Preto; 

• Capacidade mínima de 1.000 cópias/mês – Colorida; 

• Tecnologia de impressão: Laser. 

 

VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO: R$ _________________________ 

 

OBSERVAÇÕES: 

1) – Confirmo que a máquina copiadora obedece a todas características e condições 

previstas no ANEXO I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016, 

responsabilizando-se com a apresentação da proposta pela veracidade desta 

informação. 

 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 

dias, a contar da data final definida para a entrega dos envelopes). 

 

______________, _____ de ______________de 2016. 

 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura de representante legal da licitante 
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ANEXO VI 

- MINUTA DE CONTRATO - 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA 

CONTÍNUA, PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS: 

CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER, POR MEIO DE 

LOCAÇÃO, COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS NOVOS E/OU SEMINOVOS, EM LINHA DE 

PRODUÇÃO, COM TECNOLOGIA POLICROMÁTICA E 

MONOCROMÁTICA, JUNTAMENTE COM OS SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E 

SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE O PAPEL, QUE ENTRE 

SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ E A 

EMPRESA ______________________. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 

20.353.488/0001-48, com sede na Rua Santa Cruz, 301 – Centro - Ubá/MG, neste 

ato representada por seu Presidente, Vereador Samuel Gazolla Lima, e a empresa 

______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________, com sede na 

cidade de ____________, na Rua ____________, nº ____, Bairro __________, 

neste ato representada por __________________, doravante designada 

CONTRATADA, têm justo e contratado entre si, em decorrência do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 014/2016 e observados os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002 

e da Lei Federal nº 8.666/1993, o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA, PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS: 

CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER, POR MEIO DE LOCAÇÃO, COM O 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E/OU 

SEMINOVOS, EM LINHA DE PRODUÇÃO, COM TECNOLOGIA POLICROMÁTICA 

E MONOCROMÁTICA, JUNTAMENTE COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO 

FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, que se regerá pelas cláusulas e 

condições seguintes: 

 

1 - OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de forma contínua, para 

reprodução de documentos: cópia, impressão e scanner, por meio de locação, com o 
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fornecimento e instalação de equipamentos novos e/ou seminovos, em linha de produção, 

com tecnologia policromática e monocromática, juntamente com os serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, assistência técnica, incluindo fornecimento de peças e suprimentos, 

excetuando-se o papel, obedecendo demais especificações constantes no edital. 

 

2 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

 

2.1 - As condições exigíveis para a execução do presente 

Contrato são aquelas previstas em seus anexos e também no Edital do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 014/2016. 

 

 

3 - PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO 

 

 

3.1 - Pela prestação do serviço, a CÂMARA MUNICIPAL DE 

UBÁ pagará à CONTRATADA o valor global mensal de R$_________________ 

(__________________________________), conforme detalhamento constante do 

Quadro de Preços deste Contrato. 

 

3.2 - O pagamento será efetuado mensalmente, após a 

prestação do serviço e no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar de sua 

aceitação pela CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ, por meio de depósito bancário ou por 

outro meio que vier a ser acordado entre as partes, mediante entrega da 

correspondente nota fiscal (corretamente preenchida) ao Setor de Contabilidade da 

CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ, acompanhada da CND/INSS e do CRF/FGTS 

vigentes.  

 

3.3 - O primeiro pagamento a ser feito à CONTRATADA 

somente será devido após a completa implantação e o início de funcionamento dos 

equipamentos, o que será atestado pela Direção da CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ. 

 

3.4 - Na hipótese de o início e o final de funcionamento dos 

equipamentos não coincidirem com, respectivamente, o primeiro e o último dia do 

mês, o pagamento correspondente será efetuado proporcionalmente ao número de 

dias de funcionamento do sistema no mês em referência. 
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3.5 - O pagamento efetuado não implica reconhecimento pela 

CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ de adimplemento por parte da CONTRATADA 

relativamente às obrigações previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e 

fiscais, nem novação em relação a qualquer regra constante destas especificações. 

 

3.6 - O valor global mensal constante do subitem 3.1 deste 

Contrato é a única remuneração a ser devida pela CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ à 

CONTRATADA e nele estão incluídos todos os custos necessários à perfeita e 

completa prestação do serviço, nada mais podendo ser cobrado. 

 

 

4 - REAJUSTAMENTO E REVISÃO DOS PREÇOS 

 

 

4.1 - Os preços relativos a este Contrato poderão ser 

reajustados mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o 

interregno mínimo de 1 (um) ano contado da data limite para apresentação da 

proposta comercial ou do último reajuste, tendo como base a variação acumulada do 

INPC/IBGE no período.  

 

4.1.1 - Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir 

da solicitação da CONTRATADA, observadas as condições previstas no subitem 4.1 

supra.  

 

4.2 - Os preços poderão, ainda, ser revistos em observância 

ao princípio constitucional e legal do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

 

4.2.1 - Caberá à CONTRATADA solicitar a revisão devida, 

fornecendo os documentos que justifiquem e comprovem a variação significativa dos 

preços. 

 

5 - DURAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

Este Contrato terá a duração até o dia 31/12/2016, com início 

em ____/____/2016 e término em ____/____/2016, podendo ser prorrogado nos 

termos e limites legais. 

 

6 - FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
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O serviço será prestado na forma definida no Anexo Único 

deste Contrato. 

 

7 - FISCALIZAÇÃO 

 

 

7.1 - Deverão ser assegurados à CÂMARA MUNICIPAL DE 

UBÁ amplos poderes para fiscalizar e acompanhar o serviço contratado, bem como 

o direito de obter os esclarecimentos que julgar necessários, devendo a 

CONTRATADA fornecer as informações e os relatórios que a ela forem solicitados. 

 

7.2 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e a 

avaliação serão feitos por representante da Direção da CÂMARA MUNICIPAL DE 

UBÁ  que acompanhará junto ao setor jurídico pela gestão do Contrato. 

 

7.2.1 - Caberá ao representante da Direção da Câmara 

Municipal de Ubá, que será o fiscal da contratação, proceder às anotações das 

ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste Contrato, determinando o 

que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas. 

 

7.3 - A Fiscalização é exercida no interesse da CÂMARA 

MUNICIPAL DE UBÁ, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua 

ocorrência, não implica corresponsabilidade da CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ ou 

de seus agentes e prepostos. 

 

7.4 - A CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ se reserva o direito de 

rejeitar, no todo ou em parte, o equipamento disponibilizado ou o serviço prestado 

em desacordo com as especificações e condições estabelecidas neste Anexo. 

 

7.5 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto 

contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer 

ônus adicionais para a CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ. 

 

 

8 - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

 

8.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Ubá, sob a rubrica 3339039 – 

Outros Serviços de Terceiros – PJ, atividade 333903912 – Locação de Máquinas e 
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Equipamentos. Ficha 27. 

 

9 - RESPONSABILIDADES 

 

 

9.1 - A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CÂMARA 

MUNICIPAL DE UBÁ  a responsabilidade civil relativamente a qualquer dano que o 

serviço por ela prestado venha causar ao patrimônio público, ao pessoal da 

CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ  ou a terceiros. 

 

9.2 - A CONTRATADA será responsável pelos encargos 

trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e securitários resultantes da execução 

deste Contrato, devendo remeter à CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ  os respectivos 

comprovantes, sempre que exigidos. 

 

9.2.1 - Em caso de a CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ  ser 

judicialmente condenada ao pagamento de quaisquer ônus referidos no subitem 9.2, 

a CONTRATADA deverá ressarci-la dos valores correspondentes, acrescidos de 

20% (vinte por cento) a título de honorários. 

 

9.3 - A CONTRATADA deverá manter, ao longo da execução 

deste Contrato, a qualidade do serviço prestado, sendo obrigada a refazer, a 

qualquer tempo, o serviço prestado que apresentar qualquer tipo de defeito. 

 

9.4 - A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o 

objeto do presente Contrato. 

 

9.5 - A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a 

vigência deste Contrato, as condições de habilitação exigidas no processo licitatório, 

sendo obrigada a encaminhar à CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ  cópia da 

documentação respectiva sempre que solicitado por esta última.    

 

10 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

As obrigações da CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ e da 

CONTRATADA são aquelas previstas neste Contrato e em seu Anexo Único, bem 

como no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016.   

 

 

11 - CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO 
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11.1 - Este Contrato se extinguirá pelas hipóteses de rescisão e 

de resolução previstas nos subitens seguintes. 

 

11.2 - A CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ poderá, sem prejuízo 

da multa contratual, promover a rescisão do Contrato nos seguintes casos: 

a)- inexecução parcial ou total das obrigações contratuais; 

b) declaração de falência ou aceitação do pedido de 

recuperação judicial da CONTRATADA, no curso da execução deste Contrato; 

c)- injustificada baixa na qualidade do serviço prestado, a juízo 

da CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ . 

 

11.3 - Resolve-se o Contrato: 

a)- pelo decurso de seu prazo de vigência;  

b)- pelo integral cumprimento do seu objeto, atestado pelo 

órgão interno competente da CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ ; 

c)- pelo acordo formal entre as partes, nos termos do que 

dispõe o art. 472 do Código Civil Brasileiro. 

 

 

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 

12.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderá a 

CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ, mediante regular processo administrativo e 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações 

legais e contratuais pertinentes, as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de 

inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, calculada sobre o valor da contratação;  

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

contratação, no caso de inadimplemento por prazo superior a 30 (trinta) dias até 60 

(sessenta) dias; 

IV - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

contratação, no caso de inadimplemento por prazo superior a 60 (sessenta) dias; 
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V - impedimento de licitar e contratar com a Administração 

Pública do Município de Ubá; 

VI - rescisão contratual, aplicável independentemente de 

efetiva aplicação de qualquer das penalidades anteriores. 

 

12.1.1 - As sanções definidas nos itens I, II, III e IV poderão ser 

aplicadas pela Diretoria de Administração e Finanças ou pela Diretoria Geral da 

CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ. As sanções dos itens V e VI poderão ser aplicadas 

pela Presidência da CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ. 

 

12.1.2 - Os valores das multas aplicadas poderão ser 

descontados da garantia ou dos pagamentos devidos pela CÂMARA MUNICIPAL 

DE UBÁ. Se os valores da garantia e dos pagamentos devidos não forem 

suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da sanção.  

 

12.1.3 - Em face da gravidade da infração, poderão ser 

aplicadas as penalidades V e VI cumulativamente com a multa cabível. 

 

12.1.4 - As penalidades somente serão aplicadas após regular 

processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei. 

 

13 - ADITAMENTO 

 

 

Este Contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da 

legislação vigente, e sempre por meio de Termo Aditivo. 

 

 

14 - PEÇAS INTEGRANTES DO CONTRATO 

 

 

Independentemente de transcrição, integram o presente 

Contrato o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016, a documentação e a 

proposta comercial da CONTRATADA, no que estas não conflitarem com o Edital e 

com o Contrato. 

 

15 - FORO 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS       

FL: _____ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Rua Santa Cruz, nº 301, Centro - Ubá/MG – CEP: 36.500-000 – Telefax: (32) 3539-5000 

E-mail: licitacao@camarauba.mg.gov.br – Site: www.camarauba.mg.gov.br 

UBÁ 1857
03 DE JULHO UBÁ

 

Fica eleito o foro da Comarca de Ubá, para dirimir as dúvidas 

oriundas deste Contrato. 

 

 

16 - ACEITAÇÃO 

 

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o 

presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos. 

 

 

 

Ubá, ___ de ______________ de 2016. 

 

 

                  ____________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ 

VEREADOR SAMUEL GAZOLLA LIMA 

PRESIDENTE DA CÂMARUNICIPAL DE UBÁ 

 

 

 

CONTRATADA________________________________ 

 

 

Testemunhas: 

1) ________________________  2)____________________________ 

Nome:     Nome: 

RG:      RG: 

CPF:      CPF: 

 


