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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇAO 042/2018 

PREGÃO PRESENCIAL SRP  024/2018 

Regido pela Lei n° 10.520/2002, pelo Decreto Federal 3555/2000, Decreto 7.892/2013 e 

subsidiariamente, pela Lei 8.666/93. 

 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NAS DIRETRIZES DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/2006, PARA FORNECIMENTO DE TONERS, 
CARTUCHOS E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
BOTUMIRIM. 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGSTRO DE PREÇOS 

MENOR PREÇO POR ITEM 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

Data: 11/05/2018 

 

Horário: 14:00 (qutorze horas) Horário Oficial de Brasília 

 

 

Local: Sala da CPL da Prefeitura Municipal de Botumirim, Rua Jose da Cruz, nº 

09, Bairro: Centro, CEP: 39.596-000, Botumirim-MG 

CNPJ sob o Nº: 18.017.418/0001-77 

Telefone: (38)3255-1133 

E-mail: licitacao@botumirim.mg.gov.br 

Horário de Funcionamento: 07h30min às11h00min e de 13h00min ás 

17h00min 

 

 
Portaria nº 001/2018 

 

 
JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA 

Pregoeiro Municipal 
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EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 024/2018 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

I – PREÂMBULO 

O Município de Botumirim, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Botumirim-MG 

na Rua Jose da Cruz, 09 - bairro Centro, inscrito no CNPJ sob o Nº: 18.017.418/0001-77 por intermédio do 

Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 001/2018, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão 

Presencial para Registro de Preços - Tipo: menor preço por item, nos termos das Leis Federais N°: 8.666/93, 

Lei 10.520/2002, Decreto Federal N°3555/2000, Decreto 7.892/2013, Lei Complementar 123/2006, Lei 

Complementar 147/2014, para o REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, NAS DIRETRIZES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, PARA FORNECIMENTO DE 

TONERS, CARTUCHOS E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, em atendimento as solicitações da Secretaria Municipal de 

Administração e Governo, certame que se regerá pelas disposições legais aplicáveis e condições fixadas no 

presente instrumento convocatório. 

1.1 - ABERTURA 

DIA: 07/05/2018 

HORA: 08:00 HS (OITO HORAS) HORARIO OFICIAL DE BRASILIA. 

LOCAL: Sala da CPL da Prefeitura Municipal de Botumirim, com endereço na Rua José da Cruz, nº 09, Centro 

– Botumirim/MG, CEP. 39.596-000. 

1.2. Se não houver expediente nessa data, os envelopes serão recebidos no primeiro dia útil subsequente.  

1.3. Os horários mencionados neste Edital referem-se ao horário de Brasília. 

II - DO OBJETO 

2.1. É objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NAS DIRETRIZES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, PARA 

FORNECIMENTO DE TONERS, CARTUCHOS E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS 

DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM. 

2.2. A presente contratação será fiscalizada e gerenciada em especial pela Secretaria Municipal de Governo 

e Administração. 

2.3. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das Dotações Orçamentárias indicadas 

no anexo I – Termo de Referência ou aquelas subsequentes nos anos seguintes quando da prorrogação 

conforme legislação vigente.  

 

3. DA CONDIÇÃO GERAL PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. A participação nesta licitação é restrita às Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte 

– EPP ou equiparadas do ramo pertinente ao objeto licitado, nos termos do art. 48, I, da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/06, e que atendam aos requisitos de habilitação previstos no 

Título VIII deste instrumento convocatório. 

 

3.1.1. Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio.  
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3.2. Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação.  

 

3.2.1. Pessoa jurídica cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores do Município 

de Botumirim/MG, Pregoeiro ou membro da equipe de apoio, bem como membro efetivo ou substituto da 

comissão permanente de licitação. 

 

3.2.2. Pessoa jurídica que estejam incursas em regime de falência ou concordata, ou que incida em proibição 

legal de contratar com a Administração Pública em geral. 

 

3.2.3. Pessoa jurídica que tenha sido declarada suspensa, impedida, ou inidônea para licitar ou contratar com 

a Administração Pública. 

 

3.2.4. Pessoas jurídicas não consideradas MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE nos termos 

da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14. 

 

3.3. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e 

conteúdo deste instrumento convocatório/edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e 

regulamentos em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

3.3.1. Havendo interesse em participar no certame de microempresa ou empresa de pequeno porte optante 

ou não pelo sistema simples conforme estabelecem os ditames da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro 

de 2006, e a Lei Complementar Municipal n° 04/2009, a mesma deverá disponibilizar instrumento que a 

qualifique como tal, devendo o respectivo instrumento ser entregue diretamente à Pregoeiro Oficial do 

Município, no ato do credenciamento. 

 

4. DA CONSULTA E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

4.1. Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na sala de licitações das 07h00min (sete horas) 

às 11h00min (onze horas), e das 13h00min (treze horas) às 17h00min (dezessete horas) , de segunda à sexta-

feira, na Rua Jose da Cruz, nº 09, Bairro: Centro, CEP: 39.596-000, Botumirim-MG, Telefone: (38)3255-1133- 

e-mail: licitacaobotu@gmail.com. O edital poderá ser requisitado gratuitamente, por qualquer interessado, 

através do referido e-mail, ou, ainda, através do site www.botumirim.mg.gov.br. No caso de solicitação 

impressa do edital será cobrado a importância de R$ 10,00 (dez) reais, referente a cópia reprográfica. 

 

4.2. Os esclarecimentos serão efetuados pelo Pregoeiro através de fax, telefone ou diretamente na Prefeitura 

Municipal, pelo telefone: (38)3255-1133. 

 

4.3. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a 

acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.botumirim.mg.gov.br, bem como as 

publicações realizadas na imprensa oficial do Município, quando for o caso, com vista a possíveis alterações 

e avisos. 

http://www.botumirim.mg.gov.br/
http://www.botumirim.mg.gov.br/
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4.4. O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório deverá, 

informar sua razão social e seu e-mail.  

4.5. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail 

licitacaobotu@gmail.com ou via fac-símile (38)3255-1133, até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para 

abertura das propostas.   

4.6. As respostas do Pregoeiro às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail, fax ou 

disponibilizadas no site www.botumirim.mg.gov.br, ficando acessíveis a todos os interessados além das 

respostas, outras informações que a Pregoeiro julgar importantes, razão pela qual os interessados devem 

consultar o site com frequência. 

4.7. Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão, até o 5º dia útil, e 

por licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser protocolizadas 

na sala de licitações das 07h00min (sete horas) às 11h00min (onze horas), e das 13h00min (treze horas) às 

17h00min (dezessete horas), de segunda à sexta-feira, na Rua Jose da Cruz, nº 09, Bairro: Centro, CEP: 

39.596-000, Botumirim-MG, Telefone: (38)3255-1133- e-mail: licitacaobotu@gmail.com, dirigidas ao 

Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, auxiliado pelo setor 

técnico competente.  

4.8. O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas, e que, por isso, 

sejam intempestivas.  

4.9. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

4.10. A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada no site deste Município 

para conhecimento de todos os interessados. 

4.11. A impugnação feita tempestivamente pelo proponente licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório, desde que após a apreciação da impugnação o processo siga seus tramites normais.  

 

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1 – As licitantes interessadas em participar deste certame deverão observar o prazo e o horário para 
credenciamento junto ao Pregoeiro Oficial, conforme estabelecido no Aviso de Edital (de 07:00 (sete horas) 
até 08:00 (oito horas) do dia 07 de maio de 2.018). As licitantes que não atenderem o respectivo prazo terão 
seus envelopes devolvidos. 

5.1.1 – Considerando a hipótese em que a licitante opte por enviar somente os envelopes de “Documentos 
de Habilitação” e “Proposta Comercial” via postal ou outra forma para participação do certame, será 
observado e atendido o mesmo prazo estabelecido no item anterior.  

5.1.2 – Os REPRESENTANTES das licitantes que se interessarem em participar deste procedimento deverão 
se apresentar munidos de:  

5.1.2.1 - Carteira de identidade ou documento legal equivalente;  

5.1.2.2 - Documento que o credencie a participar deste certame – modelo do Anexo V ou procuração por 
instrumento público ou particular, 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;  

5.1.2.3 - Estatuto ou Contrato Social (com a última alteração) atualizado;  

5.1.2.4 - Registro comercial, no caso de empresa individual e sua última alteração (atualizado); 

5.1.2.5 - Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da 
Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, conforme modelo do Anexo III.  

http://www.botumirim.mg.gov.br/
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5.2 - O SÓCIO PROPRIETÁRIO OU DIRIGENTE da empresa licitante deverá apresentar: 

5.2.1 - Carteira de identidade ou documento legal equivalente; 

5.2.2 - Estatuto ou Contrato Social (com a última alteração) atualizado; 

5.2.3 - Registro comercial, no caso de empresa individual  e sua última alteração (atualizado); 

5.2.4 - Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei 
Federal nº 10.520, de 17.07.2002, conforme modelo do Anexo III. 

5.3 - As licitantes participantes (Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas) 
deverão apresentar DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTEOU 
EQUIPARADAS, junto à documentação de credenciamento; conforme modelo do Anexo VI, sob pena de não 
serem credenciadas a participar da presente licitação por se tratar de processo com participação exclusiva 
para essas categorias de empresas. 

5.4 - O documento de credenciamento exigido no Item 5.1.2.2, poderá obedecer ao modelo do Anexo V e, 
se não o fizer, deverão ser apresentados com todos os dados informativos contidos no modelo.  

5.5 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto a Pregoeira Oficial implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização das 
transações inerentes ao Pregão Presencial. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE ENTREGA DOS ENVELOPES  

 

6.1. Os envelopes contendo a Proposta Comercial de Preços bem como a Documentação necessária à 

Habilitação deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e rubricados nos invólucros dos mesmos e 

entregues diretamente a Pregoeiro Oficial do Município até a data e horário definido no subitem 1.1, alíneas 

“b” e “c” do presente instrumento, sob a pena de recusa do seu recebimento e consequentemente 

impedimento de participar do certame. 

 

7. ENVELOPE CONTENDO PROPOSTA COMERCIAL  

 

7.1. O envelope em referência deverá ser preferencialmente na cor palha e deverá indicar em sua parte 

externa e frontal os seguintes dizeres: 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM  

ATT. PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 042/2018 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº: 024/2018 

(NOME DO PROPONENTE/LICITANTE) 

 

 

8. ENVELOPE CONTENDO DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

8.1. O envelope em referência deverá ser preferencialmente na cor palha e deverá indicar em sua parte 

externa e frontal os seguintes dizeres: 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM  

ATT. PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 042/2018 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº: 024/2018 

(NOME DO PROPONENTE/LICITANTE) 

 

9. DA PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS 

 

9.1- A proposta comercial deverá ser redigida em uma via, em papel timbrado da empresa, se houver, 

apresentando o endereço, telefone, fax, nº do CNPJ e preferencialmente, carimbada, com clareza, sem 

emendas, acréscimos, rasuras, borrões ou ressalvas, entrelinhas nem condições escritas à margem, 

rubricada, datada e assinada pelo representante legal do proponente. 

9.2 - A PROPOSTA DEVERÁ APRESENTAR: 

a) Preço unitário POR ITEM, em numeral com 02 (duas) casas decimais, contendo todas as 

especificações do objeto cotado, conforme anexo I deste edital, com todas as características, valor total da 

proposta em numeral e por extenso, de acordo com a descrição contida nos Anexos I e III do presente edital. 

No(s) preço(s) proposto(s) deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o Município 

de Botumirim/MG, e quaisquer outros ônus diretos ou indiretos que por ventura possam recair sobre o 

fornecimento do objeto da presente licitação. 

b) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação. 

c) Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  

d) O preço ofertado, salvo hipóteses legais, permanecerá fixo e irreajustável. 

e) Serão desclassificadas as propostas que: 

e.1) Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital ou imponham condições.  

e.2) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento. 

f) Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o entendimento da proposta 

e que não causem prejuízo à Administração. 

9.3 Serão desclassificadas as propostas que não se enquadrem nas especificações exigidas, que apresentarem 

preços excessivos (incompatíveis com os preços de mercado) ou manifestamente inexequíveis (art. 48 da Lei 

nº. 8.666/93). 

9.4 A  proposta deverá, obrigatoriamente, vir acompanhada de mídia eletrônica contento os valores 

lançados em tabela de Excel que acompanha esse edital. 

10. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

10.1. Habilitação jurídica: 

10. 1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  

10.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual. 
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10.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou última alteração se nesta constar o objeto 

social e administração da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando de sociedades 

comerciais. 

10.1.4. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea 10.1.3, deste subitem. 

10.1.5. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratan do-

se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício.  

10.1.6. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 

atividade assim o exigir.  

10.2. Regularidade Fiscal: 

10.2.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de 

Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

10.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 

apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado. 

10.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante 

apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município.  

10.2.4. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho. 

10.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante 

apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal.  

10.3. Qualificação Econômico-Financeira e Técnica: 

10.3.1. Alvará de Localização e Funcionamento válido, ou documento equivalente, fornecido pelo Município 

da sede do licitante. 

10.3.2. Certidão negativa de falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para entrega das propostas. 

10.3.3. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso, 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do licitante, conf orme modelo 

(Anexo IV). 

10.4. Os documentos acima descritos deverão estar com vigência plena até a data fixada para a abertura do 

Envelope I, ou seja, todos os documentos deverão estar atualizados, exceto o CNPJ.  

10.5. A Pregoeiro poderá efetuar consulta ao site da Receita Federal para certificação sobre a regularidade 

da inscrição da Empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em observância à Instrução 

Normativa da SRF nº. 200, de 13/09/2001, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos 

extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores para fins de habilitação, bem como realizar 

diligências para sanar quaisquer dúvidas. 
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10.6. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela 

internet. 

10.7. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 

apresentados a Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação, após a protocolização. 

10.8. Em substituição a documentação de Habilitação poderá se apresentado CRC expedido por qualquer 

órgão público federal, estadual ou municipal, desde que esteja em vigor na data da abertura do Envelope I , 

observando-se que os documentos exigidos na presente licitação que não forem expressos no referido CRC 

deverão ser apresentados, bem como aqueles que expressos no CRC estiverem com sua vigência vencida.  

10.9. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, deverão ser 

datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do Pregão. 

10.10. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o 

previsto neste Título inabilitará o licitante, salvo hipótese do art. 43 da Lei Complementar 123/06. 

10.11. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 

substituído por cópia reprográfica autenticada.  

10.12. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente e, 

preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, observando ainda o que segue, 

conforme preceitua a legislação vigente: 

10.12.1. se o proponente for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

10.12.2. se o proponente for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

10.13. Os documentos exigidos na fase de Habilitação e que forem regularmente apresentados na fase de 

Credenciamento, ficam dispensados de apresentação. 

 

11 - DA ABERTURA DA SESSÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

 

Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes, o 
Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, 
dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de 
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 

1  - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
1.1  -  Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando-se o atendimento 
a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, sendo imediatamente 
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
1.2  -  O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço e aquelas que tenham valores sucessivos e 
superiores em até 10% (Dez por cento) à proposta de menor preço, para que seus autores participem dos 
lances verbais. 
1.3  -  Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem anterior, 
o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus 
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
apresentadas. 
2.4 - Será desclassificada a proposta que: 
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2.4.1 - Não se refira à integralidade dos itens cotados. 
2.4.2 - Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, 
superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no § 3º do art. 
44 e inciso I e II do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93. 
2.4.3- Não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no edi tal.  
2.4.4 - Não atenda às exigências do instrumento convocatório ou das diligências.  
3 -LANCES VERBAIS: 
3.1 - Aos licitantes classificados para participação na etapa de lances, será dada a oportunidade de nova 
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço aos demais e em ordem decrescente de valor.  
3.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado 
sorteio, para definir a ordem de apresentação dos lances do item. 
3.3 - Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado pel o 
Pregoeiro. 
3.4  - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pel o Pregoeiro, implicará na exclusão 
do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 

efeito de posterior ordenação das propostas. 

4- JULGAMENTO: 

4.1 - Para julgamento da proposta mais vantajosa, será adotado o critério de MENOR VALOR POR ITEM. 
4.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital.  
4.3 - O Pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas formais que não 
afetem o seu conteúdo 

4.4- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade 
da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo com os critérios estabelecidos neste edital, 
decidindo motivadamente a respeito. 
4.5- Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado da contratação. 
4.6-Se houver apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja 
compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 
4.7 - Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verif icação das condições 
de habilitação do licitante, e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado 
o objeto deste edital, para o qual tenha apresentado proposta. 
5 - Sendo aceitável a oferta de menor preço por ITEM (ao final dos lances do primeiro ITEM ou de todos os 
ITENS), será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, 
para confirmação das suas condições habilitatórias. 
6 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro negociará com o proponente para que seja 
obtido melhor preço. 

6.1 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
7 - 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 assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes.  

8- Quando solicitado pelo Pregoeiro, a licitante vencedora do certame deverá encaminhar a mesma, no 
endereço citado à fl.1 deste edital, até 48 horas após a realização do Pregão, a Proposta Comercial 
READEQUADA (conforme valores finais após a fase de lances verbais)conforme Anexo I – Modelo de 
Planilha/Proposta Comercial, 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 
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representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, ou em modelo próprio em que 
conste todas as informações previstas no referido modelo.    
09 - 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 - Será incluído, na Ata de Registro de Preços na forma de anexo (CADASTRO DE RESERVA), o registro das 

licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos da licitante vencedora na sequência 

da classificação do certame. 

10.1 – Sendo aceito pelas licitantes participantes sua inclusão no Cadastro de Reserva, conforme disposto 

no item 10 acima, o Pregoeiro Oficial efetivará a abertura do envelope de Documentação de Habilitação, 

com a respectiva análise e julgamento; conforme disposto na Cláusula VIII deste Edital Convocatório.  

11. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar ainda toda a documentação exigida 

para efeitos de habilitação, conforme o Capítulo X do presente Edital, sob pena de inabilitação, ainda que 

haja alguma restrição. 

12. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, devendo a empresa interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

13. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 11 implicará decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, sendo facultado à Administração convocar 

para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 

revogar a licitação. 

 

12. IMPUGNAÇÕES, RECURSOS E DA ADJUDICAÇÃO 

12.1. Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil, e por 

licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser protocolizadas 

na sala de licitações das 07h00min (sete horas) às 11h00min (onze horas), e das 13h00min (treze horas) às 

17h00min (dezessete horas), de segunda à sexta-feira, na Rua Jose da Cruz, nº 09, Bairro: Centro, CEP: 

39.596-000, Botumirim-MG, Telefone: (38) 3255-1133, dirigidas ao Pregoeiro, que deverá decidir sobre a 

petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, auxiliado pelo setor técnico competente.  

12.1.1. O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas, e que , por isso, 

sejam intempestivas.  

12.1.2. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

12.1.3. A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada no site deste 

Município para conhecimento de todos os interessados. 

12.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias, para apresentação das 

razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos, na sala de Licitação. 

12.3. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais serão reduzidas 

a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-
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razões no prazo de 03 (três) dias, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

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

12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias. 

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

12.7. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e 

comunicado a todos os licitantes via fac-símile, presencialmente ou correio eletrônico (e-mail). 

12.8. A adjudicação do objeto licitado será feita pelo menor preço por Item. 

12.9. Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à 

autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 

12.10. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 

a autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e  homologará o procedimento licitatório.  

 

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

13.1 - O setor gerenciador da ARP, gestor/fiscal das contratações dela decorrentes, será a Secretaria 

Municipal de Administração com o auxílio do Setor de Compras. 

13.2 - Os preços serão registrados em conformidade com a classificação obtida, observados os critérios 

estabelecidos no instrumento convocatório. 

13.2.1 - Serão registrados os preços das propostas classificadas até o 3º (terceiro) lugar.  

13.3 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e o número de fornecedores 

a terem seus preços registrados, o Município convocará os adjudicatários para assinarem a ARP, no prazo de 

até 05 (cinco) dias úteis, observado o prazo de validade da proposta, sob pe na de decair do direito a ter seu 

preço registrado, na forma do art. 81 da Lei 8.666/93. 

13.4 - Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas, deixarem 

de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pela Secretaria de 

Administração, o Pregoeiro, examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a 

ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço.  

13.5 - A ARP terá validade por um período de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. 

13.6 - A ARP não obriga o Município a efetivar as contratações, podendo realizar licitação específica para 

aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de 

condições, os beneficiários do registro terão preferência. 

13.6.1 - A critério do Município, obedecida a ordem de classificação, os fornecedores, cujo(s) preço(s) 

tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será(ão) convocado(s) pela Secretaria Municipal de Administração, 

mediante Ordem de Serviço, para disponibilizar os serviços na forma e prazos previstos, estando as 

obrigações assumidas vinculadas à proposta, ao Edital e a Ata. 

13.7 – A Secretaria Municipal de Administração avaliará o mercado constantemente, promovendo, se 

necessário, as negociações ao ajustamento dos preços, publicando, trimestralmente, os preços registrados 

no portal do Município na internet e na imprensa oficial do Município/quadro geral de avisos. 

13.8 - Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a Secretaria Municipal 

de Administração negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário, o signatário da Ata poderá 
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requerer, por escrito, o cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao requerimento 

documentação comprobatória. 

13.9 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de incompatibilidade 

desse com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser protocolizada na sala de licitações das 

licitações das 07h00min (sete horas) às 11h00min (onze horas), e das 13h00min (treze horas) às 17h00min 

(dezessete horas), de segunda à sexta-feira, na Rua Jose da Cruz, nº 09, Bairro: Centro, CEP: 39.596-000, 

Botumirim-MG, Telefone: (38) 3255-1133- e-mail: licitacaobotu@gmail.com.  

13.10 - O fornecedor, antes de ser convocado para a retirada da Nota de Empenho, poderá requerer à 

Secretaria Municipal de Administração, por escrito, o cancelamento do registro, se o preço de mercado 

tornar-se superior ao registrado ou por outro motivo superveniente, devendo apresentar documentação 

comprobatória do fato alegado, ressalvada a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos 

da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 

13.10.1 - Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da aplicação de 

penalidade. 

13.11 - Cancelados os registros, a Secretaria Municipal de Administração poderá convocar os demais 

fornecedores, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação. 

13.11.1 - Não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais preços registrados, o Município procederá 

à revogação da ARP, relativamente ao Item.  

13.12 - O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso pelo Município, mediante comunicação 

formalizada por correspondência com aviso de recebimento ou mediante publicação na Imprensa Oficial do 

Município, assegurado o contraditório e da ampla defesa, nos seguintes casos: 

13.12.1 - o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro 

de preços; 

13.12.2 - o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua justificativa; 

13.12.3 - o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;  

13.12.4 - em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de 

preços; 

13.12.5 - o fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos 

praticados pelo mercado; e, 

13.12.6 - por razões de interesse público. 

13.13 - A Secretaria Municipal de Administração deverá realizar o controle dos serviços executados, 

qualitativa e quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para a contratação. 

13.14 - Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado na ARP para contratação, o Município, para 

atender a seus interesses, poderá aumentar quantitativos, anotando-os, na própria ARP, sem que isto 

implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da 

Lei n.o 8.666/93. 

13.14.1 - Diante da opção pelo aditamento ao quantitativo da ARP fica vedado o aditamento de quantitativos 

nos contratos dela decorrentes.  

13.15 - Os fornecedores que tiverem seus preços registrados deverão designar um membro efetivo de seu 

quadro permanente de empregados como responsável pela ARP junto ao Município.  

13.16 - A Secretaria Municipal de Administração poderá, a qualquer momento, solicitar aos fornecedores 

que tiverem seus preços registrados a substituição do responsável, caso o mesmo não conduza de forma 

satisfatória a administração da ARP e das contratações dela decorrentes. 
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13.17 - A Secretaria Municipal de Administração expedirá atestado de inspeção do fornecimento prestado, 

que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá 

documento indispensável para a liberação dos pagamentos. 

13.18 - A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do contrato pela 

Secretaria Municipal de Administração, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias. 

13.19 - O Município não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados, 

salvo nas hipóteses previstas, expressamente, na Ata ou Termo de Referência.  

13.20 - O acompanhamento e a fiscalização da Secretaria Municipal de Administração não excluem nem 

reduzem a responsabilidade da Contratada pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes da 

contratação. 

 

14. DA  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

14.1. As despesas objeto da presente licitação serão suportadas pelas seguintes dotações pertinentes a cada 

secretaria. 

 
15. DAS PENALIDADES 

 

15.1. O Contratado que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de promover o 

fornecimento, 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 o Município de Botumirim 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 .  

15.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 

contratual: 

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no fornecimento contratados, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 

contrato, conforme orçamento aprovado, por ocorrência; 

II. 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento contratado, conforme orçamento aprovado, no caso 

de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do contrato ou no cumprimento de obrigação contratual ou 

legal, com a possível rescisão contratual; 

III. 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, conforme orçamento aprovado, na hipótese de a 

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

casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO, em face da menor gravidade do fato e mediante 

motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

156.3. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 

devidos pelo MUNICÍPIO. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia 

prestada ou deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da 

aplicação da sanção. 

15.4. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 

regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla 

defesa. 

 

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
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16. 1. O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar os objetos desta licitação será a própria 

Secretaria Municipal de Administração com o auxílio do departamento de compras, observado o artigo 67, 

da Lei Federal no 8.666/93. 

16. 2. Na ocorrência de atrasos na prestação dos serviços, a Prefeitura poderá aplicar as penalidades previstas 

neste Edital e na Lei 8666/93 e suas alterações. 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Preços; 

Anexo III - Modelo de Declaração de Conhecimento Edital; 

Anexo IV - Modelo de Declaração de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no 

inciso, XXXIII do art. 7º da CF; 

Anexo V - Modelo de Carta de Credenciamento; 

Anexo VI -. Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP; 

Anexo VII - Modelo de Proposta Comercial. 

 

17.2 - O 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 desclassif icação ou inabilitação do licitante, 

ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  

17.3 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 

substituído por cópia reprográfica autenticada. 

17.4 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o(a) Pregoeiro(a) poderá, a 

seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.  

17.5 - Toda a documentação apresentada neste Edital 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. 

17.6 - O(a) Pregoeiro(a), no interesse do Município, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, 

e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 

legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a 

instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei nº 8.666/93. 

17.6.1 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação do 

licitante. 

17.7 - O(a) Pregoeiro(a) poderá determinar a apresentação de documento original, com vistas à confirmação 

da autenticidade de cópia apresentada no certame, quando julgar necessário ou se o documento for 

impugnado por algum licitante, em prazo a ser definido para cumprimento da diligência.  

17.7.1 - Poderá ser apresentado o original para autenticação da cópia pelo(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de 

Apoio, ou cópia autenticada por cartório. 

17.8 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições 

inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.  

17.9 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município revogá-la, 

no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou 
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anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado 

no sistema para conhecimento dos licitantes. 

17.10 - O Município poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura.  

17.11 - Para atender a seus interesses, o Município poderá alterar quantitativos, sem que isto implique 

alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei  n.o 

8.666/93. 

17.12 - Fica eleito o foro da Comarca de Grão Mogol/MG, para dirimir qualquer dúvida ou conflito acerca 

do presente instrumento convocatório/edital, sob renúncia de qualquer outra por melhor condições que 

venha oferecer. 

Prefeitura Municipal de Botumirim - MG, 23 de abril de 2018. 

 

 

JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA 

Pregoeiro Municipal  
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 042/2018 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº: 024/2018 

 

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 

NAS DIRETRIZES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, PARA FORNECIMENTO DE TONERS, CARTUCHOS E 

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 

DE BOTUMIRIM.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA: As diversas Secretarias Municipais, para o desenvolvimento das suas atividades 

administrativas, necessitam de promover a impressão de documentos e a realização de cópias, situação que 

impõe a aquisição de Toners, cartuchos e a locação de impressoras, sendo que neste caso a contratação se 

dá em função do número reduzido de equipamentos constantes no patrimônio do Município. Vale ressaltar 

que a locação de impressoras vem sendo adotada por diversos órgãos da Admi nistração Pública, por se tratar 

de meio econômico, em especial por evitar a contratação de serviços de manutenção e face a insolência de 

equipamentos, caso estes fossem adquiridos pela Administração. 

Vale destacar que o setor responsável realizou ampla pesquisa de mercado levando-se em consideração 

todos os detalhes que envolvem o objeto licitado, e anexa-se ao presente processo os orçamentos apurados 

em empresas do ramo, compilados em planilha também anexa, que visa subs idiar a Seção de Apoio 

Administrativo na definição do valor de referência a ser lançado e que norteará as decisões do Pregoeiro 

designado para a realização do Pregão a ser instaurado, Justifica-se a adoção da licitação na modalidade 

pregão, na sua forma presencial, pelo Sistema de Registro de Preços, por estar evidenciada a necessidade de 

contratações freqüentes, por se tratar de um objeto cuja natureza não possibilita definir previamente o 

quantitativo demandado durante a vigência do contrato e ainda ser considerado necessário e imprescindível 

à Prefeitura Municipal no desempenho de suas atribuições, enquadrando-se no prescrito nos inc. I, III e IV, 

do art.3º, do Dec. 7.892/13 objetivando a futura e eventual aquisição Toners, Recarga de Toners, e a locação 

de impressoras, conforme detalhado no termo de referência. 

 

1. DESCRIÇÃO DOS OBJETOS 

 

Item Descrição UND Qtde 
Valor 

Unitário 
Subtotal Marca 

1 
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COMPATIVEL 

HP 664:  
Unidade 5,00     

2 
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COMPATIVEL 

HP 664 COLORIDO 
Unidade 5,00     

3 
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COMPATIVEL 
HP 664 XL 

Unidade 10,00     

4 
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COMPATIVEL 
HP 664 XL COLORIDO 

Unidade 10,00     

5 
AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL BQ-

TN1000/1060/1075 
Unidade 12,00     

6 
AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL CLT  
K 406S PRETO 

Unidade 12,00     

7 
AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL CLT 
Y406S AMARELO 

Unidade 6,00     
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8 
AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL CLT 
Y406S CIANO 

Unidade 6,00     

9 
AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL CLT 

Y406S MAGENTA 
Unidade 6,00     

10 
AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL DSM 
715 

Unidade 16,00     

11 
Aquisição de Toner Compatível HP 33A, com 
rendimento em média de 1800 paginas 

UN 12,00     

12 
Aquisição de Toner Compatível HP 83A, com 

rendimento em média de 1800 paginas 
UN 30,00     

13 

Aquisição de Toner Compatível HP CB543 

AB,com rendimento em media de 1800 
páginas 

UN 15,00     

14 
AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL 
RICOH MP161 

Unidade 25,00     

15 
Aquisição de Toner Compatível Samsung M 

2070 – D 111 
UN 60,00     

16 
Aquisição de Toner Compatível Samsung 
SCX 4200 

UN 12,00     

17 
AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL TN-
3382 

Unidade 15,00     

18 
Aquisição de Toner CompatívelBrother DCP 

8112 DN/TN 3332 
UN 18,00     

19 
Aquisição de Toner CompatívelHP 12A, com 

rendimento em média de 1800 paginas 
UN 30,00     

20 

Aquisição de Toner CompatívelHP 35/36/85A 

UNIVERSAL, com rendimento em media de 
1800 páginas 

UN 170,00     

21 Aquisição de Toner CompatívelHP 55 A UN 15,00     

22 
Aquisição de Toner CompatívelSamsung Ml 
2250 

UN 18,00     

23 
Aquisição de Toner CompatívelSamsung 
SCX 3200 – D 104 

UN 24,00     

24 
Aquisição de Toner CompatívelSamsung 

SCX 4600 – D 105 
UN 30,00     

25 
Aquisição de Toner CompatívelSCX 3405 
FW – D 101 

UN 15,00     

26 
Cartucho de Toner 1130D AF 
1500/1900/2000/715 260grs (Similar a marca 

Ricoh) 

UN 15,00     

27 
Cartucho de Toner 1170 D AF 
1515/MP161/171/201/230grs (Similar a 
marca Ricoh) 

UN 15,00     
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28 

LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER 
MONOCROMÁTICAS, para manter as 

atividades da administração e das 
Secretarias do Município de Botumirim-MG, 
por um período de 12 meses. DESCRIÇÕES 

MÍNIMAS DAS IMPRESSORAS: Função: 
Impressão, Cópia, Digitalização Memória de 
armazenamento aproximada: 64MB. 

Compatibilidade: Windows 7/2000/XP/ 
Vista/2003 Server/2008 Server, Various 
Linux OS. Ciclo de tarefa mensal no mínimo: 

Até 12000 páginas. Dimensões aproximadas 
(LxAxP): 40.9 x 27.58 x 41.6 cm. Velocidade 
(mono): Até 22 ppm em A4 (23 ppm em 

Letter). Resolução: Até 1200 x 1200 ppp 
efetivos Tamanho da mídia: A4, A5, A6, ISO 
B5, JIS B5, Executive, Letter, Oficio, Folio, 

Legal, Custom. Tipo de mídia: Papel normal, 
acetatos, envelopes, etiquetas, cartolina, 
papel grosso, papel fino, papel de algodão, 

papel colorido, papel pré-impresso, papel de 
arquivo.: Locação de 03 impressoras para 
tiragem mensal até 2.000 páginas para cada 

impressora. 
 
O pagamento será feito mensal conforme 

número de cópias utilizadas. 
 
A instalação, assistência técnica, 

manutenção e fornecimento de todo o 
material de insumos utilizados estão inclusos 
no valor. 

(exceto papel) 

Serviço 
(Pagamento 

Por Cópia) 
72.000,00     
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29 

LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER 
MONOCROMÁTICAS, para manter as 

atividades da administração e das 
Secretarias municipais do Município de 
Botumirim – MG, por um período de 12 

meses.  DESCRIÇÃO MÍNIMA DAS 
IMPRESSORAS: Função da impressora: 
Impressão cópia e scanner Tipo de 

impressão: Frente e Verso Conectividade: 
Rede Ethernet, USB 2.0, USB Velocidade 
Máxima de Impressão: ate 33 ppm em 

A4(35ppm em carta) Resolução Máxima de 
Impressão: 1200x1200dpi de saída efetiva 
Ampliação e Redução: 25% - 400%(mesa 

digitalizadora),25-100%(adf) Memória: 128 
MB (Max.384mb) Capacidade Bandeja de 
Entrada: 250-folhas na bandeja cassette, 50-

folhas na bandeja multi-uso Capacidade 
Bandeja de Saída: 150 folhas com face para 
baixo,1 –folha com face para cima 

capacidade ADF:50folhas Capacidade 
Alimentador Automático: 50 folhas Tamanho 
de Papel: A4, Carta, Ofício, Executivo, 

Envelope Capacidade Máxima de impressão 
mensal (pags/mês): 50.000 cópias.: Locação 
de 03 impressoras para tiragem mensal até 

4.000 páginas para cada impressora. 
 
O pagamento será feito mensal conforme 

número de cópias utilizadas. 
 
A instalação, assistência técnica, 

manutenção e fornecimento de todo o 
material de insumos utilizados estão inclusos 
no valor. (exceto papel) 

Serviço 
(Pagamento 
Por Cópia) 

144.000,00     

 

2. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

 

2.1 A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos produtos em até 05 dias após a assinatura 

do contrato, no local informado pela Administração, de forma parcelada, conforme a necessidade do 

Município e mediante Ordem de Fornecimento. 

 

3.  PROPOSTA 

3.1 Os licitantes, que participarem do presente pregão se submetem as seguintes condições:  

3.1.1- O prazo de validade dos preços registrados deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, contados da 

data da publicação da Ata de Registro de Preços. 

3.2 Condições de entrega: 

3.2.1 - Os pedidos dos produtos serão feitos de acordo com a Ordem de Fornecimento enviados ao 

fornecedor via fax ou e-mail. 

3.2.2. Os produtos entregues fora das especificações, fora do dia e horário estipulado e transportado fora 

das exigências do presente edital serão devolvidos, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis 

3.4 A entrega dos produtos será in loco na Rua Jose da Cruz, nº 09, Bairro: Centro, CEP: 39.596-000, 

Botumirim-MG, por conta e risco da detentora da ata de registro de preços nos prazos acima citados 

mediante ordem de compra onde o descumprimento desta obrigação, ou seja, o atraso na realização da 
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entrega dos objetos ensejará à Contratada em sanções administrativas conforme estabelece o art. 86 da Lei 

8.666/93.  

3.5 Será objeto de emissão de nota fiscal eletrônica em observância as exigências do fisco estadual, e em 

conformidade com os quantitativos descritos na ordem de compra, não sendo permitida a emissão de nota 

fiscal em desconformidade com os quantitativos descritos na ordem de compra.  

 

4. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

4.1 Fica indicado o servidor Vanderley Eduardo Gonçalves, como responsável para o acompanhamento e 

fiscalização do Ata de Registro de Preços. 

 

5. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

5.1. As despesas serão suportadas por dotações do orçamento municipal vigente, nas dotações pertinentes 

a cada secretaria solicitante. 

 

 

6. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1. A vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação, 

sem possibilidade de prorrogação. 

 

7. DO PAGAMENTO 

7.1 O pagamento das despesas decorrente de fornecimento dos objetos descritos no quadro acima, será 

efetuado, após o efetivo fornecimento, e no caso de locação de impressoras conforme medição,  pela 

Tesouraria do Município, através deposito bancário (TED) em nome da futura contratada, até o 30° 

(trigésimo) dia a contar da data da nota fiscal fatura, acompanhada da respectiva ordem de 

compra/fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Finanças, bem como das Certidões de 

Regularidade Fiscal. 

7.2. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários 

à contratação contenham incorreções.   

7.3. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de 

expediente neste Município.  

7.4. Para efeito de pagamento, a Contratada encaminhará os documentos de cobrança para a Secretaria de 

Finanças ou Tesouraria. 

7.5. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à 

Contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser 

encaminhada a este Município no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;   

7.6. Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será 

recontado, a partir da data da sua apresentação;  

8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 

8.1 Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos no Edital; 

8.2 Acompanhar e fiscalizar por um representante da Secretaria requisitante, especialmente designado, 

a entrega dos materiais; 

8.3 Devolver os materiais caso não atenda as exigências do edital, devendo a Contratada fazer a 

respectiva reposição. 
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8.4 Notificar, formalmente à futura Contratada quaisquer irregularidades atinentes ao atendimento das 

clausulas contratuais. 

8.5 Providenciar os devidos pagamentos nos prazos avençados no futuro contrato administrativo. 

 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas; 

9.2 Promover o fornecimento dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de multa de até 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do Contrato, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificados; 

9.3 Permitir ou facilitar à fiscalização ou supervisão do Município a verificação de cumprimento das cláusulas 

deste Contrato, em qualquer momento, devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados; 

9.4 Os objetos desta licitação deverão ser fornecidos de forma parcelada, conforme requisição das secretarias 
solicitantes. 
9.5 Quando das requisições, será enviado Ordem de fornecimento-O.F., emitida pelo setor competente, 
devendo o produto ser fornecido no prazo de até 05 (cinco) dias a partir do recebimento da Ordem de 
Compra pela Contratada. Os produtos deverão ser entregues na Rua Jose da Cruz, nº 09, Bairro: Centro, CEP: 
39.596-000, Botumirim-MG. 
9.6 O Município de Botumirim rejeitará, no todo ou em parte, produtos em desacordo com a ordem de 
fornecimento. 
9.7 Arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas desta contratação, assim como 

obrigações trabalhistas e demais encargos referentes ao fornecimento dos produtos objeto da presente 

contratação, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas; 

9.8 Fica estabelecido a obrigação de manter durante vigência do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele (a) assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida pela Lei nº 8.666/93 

e suas alterações, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção desta contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado; 

9.9 Responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto materiais, morais e/ou pessoais, 

durante a execução do objeto contratado, causados à contratante e/ou a terceiros por ação ou omissão 

própria ou de qualquer de seus empregados ou prepostos. 

9.10 As máquinas (copiadoras/impressoras) fornecidas deverão ser novas ou se encontrem em bom estado 

de uso, sendo que, neste caso, os profissionais do Município poderão rejeitar os equipamentos que não 

atenderem plenamente às demandas de trabalho. 

9.11 A contratada, no que se refere a locação de impressoras deverá promover a sua instalação, assistência 

técnica, manutenção e fornecimento de todo o material de insumos utilizados, devendo ainda substituir o 

equipamento que não estiver em perfeita condição de uso no prazo de até 48h após a notificação do 

problema. 

 

10. DAS SANÇÕES 

10.1. O Contratado que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de promover o 

fornecimento, 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 o Município de Botumirim 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.  
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10.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 

contratual: 

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no fornecimento contratados, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 

contrato, conforme orçamento aprovado, por ocorrência; 

II. 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento contratado, conforme orçamento aprovado, no caso 

de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do contrato ou no cumprimento de obrigação contratual ou 

legal, com a possível rescisão contratual; 

III. 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, conforme orçamento aprovado, na hipótese de a 

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

casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO, em face da menor gravidade do fato e mediante 

motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

10.3. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 

devidos pelo MUNICÍPIO. Se os valores não forem suf icientes, a diferença será descontada da garantia 

prestada ou deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da 

aplicação da sanção. 

10.4. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 

regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla 

defesa. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da di sputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação.  

11.2. O resultado do presente certame será divulgado no quadro de avisos oficial do Município, e comunicado 

aos licitantes através de fac-símile ou e-mail. 

11.3. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Quadro de 

Avisos Oficiais. 

11.4. Após a publicação do extrato da ARP, os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais 

licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de cinco dias, findo o qual serão inutilizados.  

11.5. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeiro.  

11.6. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 

será competente o foro da Comarca de Grão Mogol, Estado de Minas Gerais.  
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ANEXO II - MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 042/2018 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº: 024/2018 

 

PREÂMBULO 

 

O Município de Botumirim, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Botumirim-MG 

na Rua Jose da Cruz, 09 - bairro Centro, inscrito no CNPJ sob o Nº: 18.017.418/0001-77, neste ato 

representado pela Prefeita Municipal, Srª. XXXXXXXXXXXXXXXX, ora em diante denominado simplesmente 

Contratante, e de outro a empresa..........( qualificar)..........., a seguir denominado Contratada, resolvem 

firmar o presente contrato administrativo para prestação de serviço elencado na cláusula primeira, em 

atendimento à solicitação das Secretarias Municipais de Administração; Saúde; Educação e Agricultura, em 

face do Processo Licitatório nº 042/2018 – Pregão Presencial para Registro de Preços nº 024/2018, sob a 

regência da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes: 

 

1. DOS PREÇOS REGISTRADOS  

 

OBJETO: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE, NAS DIRETRIZES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, PARA FORNECIMENTO DE TONERS, 

CARTUCHOS E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS 

DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM. 

Os preços das 3 (três) primeiras empresas classificadas e as especificações registradas na presente Ata 

encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame 

licitatório:  

ITEM 1  

1ª Classificada:  

CNPJ  

Endereço :  

E-mail :  

Telefone/Fax :  

Representante:  

Identificação:  

Qualificação:  

ESPECIFICAÇÃO  

Conforme Anexo I do Edital  

QUANT. 

 

MARCA 

 

VALOR 

UN. 

 

VALOR TOTAL 

 

 

 

    

1.1. A contratação/aquisição dos produtos objeto desta Ata será formalizada por meio de nota de empenho 

de despesa, após a emissão da ordem de serviços pela Secretaria Municipal de Administração.  
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1.2. O FORNECEDOR, para fins de fornecimento do objeto licitado, deverá observar as especificações 

constantes do Termo de Referência anexo do Edital de Licitação do Processo Licitatório nº 042/2018, que 

integra esta Ata como se nela estivesse transcrito. 

1.3. As despesas decorrentes das aquisições serão suportadas pelas dotações pertinentes a cada secretaria 

solicitante. 

 

2. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O gerenciamento desta Ata será realizado pela Secretaria Municipal de Administração com o auxílio do 

departamento de compras do Município. 

2.2. O Secretário Municipal de Administração atuará como gestor/fiscal do contrato. 

 

3. DA VALIDADE DA ATA 

A Ata de Registro de Preços tem validade por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura, com eficácia legal da publicação de seu extrato, podendo ser encerrado em prazo inferior, 

desde que o objeto seja executado integralmente, mediante atestação dos gestores/fiscais do Contrato.  

 

4. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 

4.1 O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado ao MUNICÍPIO, seus servidores ou 

terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou 

atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo MUNICÍPIO, obrigando-se, a todo 

e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na 

licitação. 

4.2 Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo 

que venha a ser suportado pelo MUNICÍPIO, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento 

deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigações a ele atribuídas contratualmente ou por força de disposição 

legal, incluindo, mas não se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo MUNICÍPIO a 

terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios 

e outros. 

4.3 Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações 

definidas como de responsabilidade do FORNECEDOR for apresentada ou chegar ao conhecimento do 

MUNICÍPIO, este comunicará ao FORNECEDOR por escrito para que tome as providências necessárias à sua 

solução, diretamente, quando possível, o qual ficará obrigado a entregar ao MUNICÍPIO a devida 

comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, 

conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pelo 

FORNECEDOR não o eximem das responsabilidades assumidas perante o MUNICÍPIO, nos termos desta 

cláusula. 

4.4 Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas do 

MUNICÍPIO, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pelo FORNECEDOR, independentemente do 

tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento ao MUNICÍPIO, mediante a adoção das 

seguintes providências: 

a) dedução de créditos do FORNECEDOR; 

b) medida judicial apropriada, a critério do MUNICÍPIO. 

 

5. DA RESCISÃO 

5.1. Os serviços/produtos oriundos desta Ata e contratados pelo MUNICÍPIO poderão ser rescindidos: 
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a) Por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 

78 da Lei nº 8.666/93; 

b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo; 

c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 

8.666/93. 

5.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

 

 

6. DAS MULTAS E PENALIDADES 

6.1. O FORNECEDOR, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, 

ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na 

execução do contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, f icará impedido de 

licitar e contratar com o Município de Botumirim, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas nesta Ata de Registro de Preços e demais cominações legais.  

6.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas,  aplicáveis quando do descumprimento da 

presente contratação: 

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no fornecimento contratados, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 

contrato, conforme orçamento aprovado, por ocorrência; 

II. 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento contratado, conforme orçamento aprovado, no caso 

de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do contrato ou no cumprimento de  obrigação contratual ou 

legal, com a possível rescisão contratual; 

III. 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, conforme orçamento aprovado, na hipótese de o 

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

casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO, em face da menor gravidade do fato e mediante 

motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

6.3. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 

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

ampla defesa. 

6.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 

devidos pelo MUNICÍPIO. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia 

prestada ou deverá ser recolhida pelo FORNECEDOR no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da 

aplicação da sanção. 

6.5. Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo MUNICÍPIO ao 

FORNECEDOR, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para 

efeitos de execução judicial, nos termos do artigo 586 do CPC. Reveste-se das mesmas características 

qualquer obrigação definida nesta Ata como de responsabilidade do FORNECEDOR e que, por eventual 

determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo MUNICÍPIO.  

6.6. As multas e penalidades previstas nesta Ata não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento 

não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos 

causados ao MUNICÍPIO por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 

7. DO FORO 
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Fica eleito o foro da Comarca de Grão Mogol, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de 

interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa 

a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.  

 

Prefeitura Municipal de Botumirim - MG, ..... de ......................  de 2018 

 

 

 

                                                                                                        Nome 

Prefeita Municipal                                                                      Empresa 

CONTRATANTE                                                                           CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

1..........................................................................................................................  

CPF: 

2...........................................................................................................................  

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Rua: José da Cruz, 09 – Centro – Fone 38 3255-1133 – CEP 39.596-000 – CNPJ – 18.017.418/0001-77 

E-mail: licitacao@botumirim.mg.gov.br 

 

 

Página 27 de 33 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DITAMES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO/EDITAL 

E SEUS ANEXOS 

 

PROCESSO LICITATORIO Nº: 042/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 024/2018 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

Para efeito da licitação em epigrafe, o signatário da presente declaração, abaixo assinado, em nome da 

empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ/MF [Nº do CNPJ], sito na [ENDEREÇO COMPLETO], e em 

conformidade com o disposto na lei federal de licitação n° 8.666/93 “Declara” que: 

 

a) Tomou conhecimento e concorda com todas as condições estabelecida no instrumento convocatório/edital 

e seus anexos, objeto do Processo Licitatório n°: 042/2018 – Pregão Presencial n°: 024/2018, e que não existe 

fato impeditivo quanto a participação da empresa qualificada acima em participar no certame até a presente 

data, bem como devemos declará-los caso venha a ocorrer durante a execução do futuro Contrato 

Administrativo, caso a mesma seja declarada vencedora do certame;  

 

b) no tocante aos requisitos de habilitação e que toda “Documentação/habilitação”, apresentada são de nossa 

autoria e responsabilidade e que nos preços apresentados em nossa “Proposta Comercial” estão inclusos todas 

as obrigações financeiras dentre elas encargos sociais e trabalhistas, bem como os demais constantes do 

referido instrumento licitatório e seus anexos; 

 

c) sob pena de ação penal que nenhum dirigente, gerente ou sócio, responsável técnico, membro do corpo 

técnico ou administrativo da declarante, pertence ao quadro temporário ou permanente da Prefeitura 

Municipal de Botumirim - MG; 

 

d) renuncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou pretexto, em decorrência da 

participação desta empresa na supramencionada licitação;  

 

e) não obstante, declara ainda sob pena da lei que não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com 

a Administração Pública nas esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal 

 

 Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente para um só efeito.  

 

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2018 

 

Nome do signatário 

CPF n°: >>> 

Observações: 1. Esta declaração deverá ser entregue pelo representante da proponente licitante, 

diretamente a Pregoeiro Oficial do Município no ato do credenciamento, sob pena de inabilitação.  
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2018 

  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018  

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa .............................., inscrita no CNPJ sob o nº..................., por intermédio de seu 

representante 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  

 

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2018 

 

 

(Assinatura representante legal) 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. Esta declaração deverá ser anexada junto com 

a documentação de habilitação e enfeixada no envelope (02) , sob pena de inabilitação 
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ANEXO V - MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTAÇÃO 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento, a empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ/MF [Nº do CNPJ, sito na [ENDEREÇO 

COMPLETO], por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), nomeia e constitui como bastante 

procurador, o Sr [QUALIFICAÇÃO COMPLETA]; inscrito no CPF [Nº do CPF]; Portador do RG [Nº do RG], 

residente em [ENDEREÇO COMPLETO], ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os 

atos inerentes ao PREGÃO PRESENCIAL nº 024/2018 da Prefeitura Municipal de Botumirim - MG, podendo, 

inclusive, formular lances, complementar proposta, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à interposição 

de recursos, acordar, transigir, desistir e receber avisos e intimações e assinar declarações, enfim, praticar 

todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato. 

 

 

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2018 

 

_________________________________________ 

Assinatura do representante 

(Reconhecer firma em cartório) 

 

 

 

Observação: Este documento só deverá ser emitido no caso do envio de representante devidamente 

credenciado, o qual deverá ser entregue diretamente a Pregoeiro Oficial do Município, no ato da abertura do 

certame para fins credenciamento. Este modelo é exemplificativo e poderá ser substituído por qualquer 

sistema de procuração formal desde que tenha reconhecimento de firma do cedente.  
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

PROCESSO LICITATORIO N°: 042/2018 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018 

 

SINTESE DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE, NAS DIRETRIZES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, PARA FORNECIMENTO DE TONERS, CARTUCHOS 

E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 

BOTUMIRIM. 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

A empresa (........qualificar............), através do seu representante abaixo assinado “Declara”, sob 

as penalidades da lei,que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos 

do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios 

e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas 

pelo parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

Local/Data..........................,  ... de ............................ de...........  

 

........................................................................ 

Nome:> 

CPF:>  
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ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS 

 

                   PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 042/2018 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/2018 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NAS 

DIRETRIZES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, PARA FORNECIMENTO DE TONERS, CARTUCHOS E 

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 

DE BOTUMIRIM. 

 

PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente) 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Nome  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Identidade  

 

Após analisarmos o Edital e termos pleno conhecimento de seu conteúdo, propomos promover o 

fornecimento dos produtos, sob nossa responsabilidade, conforme descrição abaixo e no valor a seguir:  

 

Item Descrição UND Qtde 
Valor 

Unitário 
Subtotal Marca 

1 
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COMPATIVEL 
HP 664:  

Unidade 5,00     

2 
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COMPATIVEL 
HP 664 COLORIDO 

Unidade 5,00     

3 
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COMPATIVEL 
HP 664 XL 

Unidade 10,00     

4 
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COMPATIVEL 

HP 664 XL COLORIDO 
Unidade 10,00     

5 
AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL BQ-
TN1000/1060/1075 

Unidade 12,00     

6 
AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL CLT  
K 406S PRETO 

Unidade 12,00     

7 
AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL CLT 

Y406S AMARELO 
Unidade 6,00     

8 
AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL CLT 
Y406S CIANO 

Unidade 6,00     

9 
AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL CLT 
Y406S MAGENTA 

Unidade 6,00     

10 
AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL DSM 

715 
Unidade 16,00     

11 
Aquisição de Toner Compatível HP 33A, com 

rendimento em média de 1800 paginas 
UN 12,00     

12 
Aquisição de Toner Compatível HP 83A, com 
rendimento em média de 1800 paginas 

UN 30,00     

13 
Aquisição de Toner Compatível HP CB543 
AB,com rendimento em media de 1800 

páginas 

UN 15,00     
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14 
AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL 
RICOH MP161 

Unidade 25,00     

15 
Aquisição de Toner Compatível Samsung M 

2070 – D 111 
UN 60,00     

16 
Aquisição de Toner Compatível Samsung 
SCX 4200 

UN 12,00     

17 
AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL TN-
3382 

Unidade 15,00     

18 
Aquisição de Toner CompatívelBrother DCP 

8112 DN/TN 3332 
UN 18,00     

19 
Aquisição de Toner CompatívelHP 12A, com 

rendimento em média de 1800 paginas 
UN 30,00     

20 

Aquisição de Toner CompatívelHP 35/36/85A 

UNIVERSAL, com rendimento em media de 
1800 páginas 

UN 170,00     

21 Aquisição de Toner CompatívelHP 55 A UN 15,00     

22 
Aquisição de Toner CompatívelSamsung Ml 
2250 

UN 18,00     

23 
Aquisição de Toner CompatívelSamsung 
SCX 3200 – D 104 

UN 24,00     

24 
Aquisição de Toner CompatívelSamsung 

SCX 4600 – D 105 
UN 30,00     

25 
Aquisição de Toner CompatívelSCX 3405 
FW – D 101 

UN 15,00     

26 
Cartucho de Toner 1130D AF 
1500/1900/2000/715 260grs (Similar a marca 

Ricoh) 

UN 15,00     

27 
Cartucho de Toner 1170 D AF 
1515/MP161/171/201/230grs (Similar a 
marca Ricoh) 

UN 15,00     

28 

LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER 

MONOCROMÁTICAS, para manter as 
atividades da administração e das 
Secretarias do Município de Botumirim-MG, 

por um período de 12 meses. DESCRIÇÕES 
MÍNIMAS DAS IMPRESSORAS: Função: 
Impressão, Cópia, Digitalização Memória de 

armazenamento aproximada: 64MB. 
Compatibilidade: Windows 7/2000/XP/ 
Vista/2003 Server/2008 Server, Various 

Linux OS. Ciclo de tarefa mensal no mínimo: 
Até 12000 páginas. Dimensões aproximadas 
(LxAxP): 40.9 x 27.58 x 41.6 cm. Velocidade 

(mono): Até 22 ppm em A4 (23 ppm em 
Letter). Resolução: Até 1200 x 1200 ppp 
efetivos Tamanho da mídia: A4, A5, A6, ISO 

B5, JIS B5, Executive, Letter, Oficio, Folio, 
Legal, Custom. Tipo de mídia: Papel normal, 
acetatos, envelopes, etiquetas, cartolina, 

papel grosso, papel fino, papel de algodão, 
papel colorido, papel pré-impresso, papel de 
arquivo.: Locação de 03 impressoras para 

tiragem mensal até 2.000 páginas para cada 
impressora. 
 

O pagamento será feito mensal conforme 
número de cópias utilizadas. 
 

A instalação, assistência técnica, 

Serviço 
(Pagamento 
Por Cópia) 

72.000,00     
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manutenção e fornecimento de todo o 
material de insumos utilizados estão inclusos 

no valor. 
(exceto papel) 

29 

LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER 
MONOCROMÁTICAS, para manter as 

atividades da administração e das 
Secretarias municipais do Município de 
Botumirim – MG, por um período de 12 

meses.  DESCRIÇÃO MÍNIMA DAS 
IMPRESSORAS: Função da impressora: 
Impressão cópia e scanner Tipo de 

impressão: Frente e Verso Conectividade: 
Rede Ethernet, USB 2.0, USB Velocidade 
Máxima de Impressão: ate 33 ppm em 

A4(35ppm em carta) Resolução Máxima de 
Impressão: 1200x1200dpi de saída efetiva 
Ampliação e Redução: 25% - 400%(mesa 

digitalizadora),25-100%(adf) Memória: 128 
MB (Max.384mb) Capacidade Bandeja de 
Entrada: 250-folhas na bandeja cassette, 50-

folhas na bandeja multi-uso Capacidade 
Bandeja de Saída: 150 folhas com face para 
baixo,1 –folha com face para cima 

capacidade ADF:50folhas Capacidade 
Alimentador Automático: 50 folhas Tamanho 
de Papel: A4, Carta, Ofício, Executivo, 

Envelope Capacidade Máxima de impressão 
mensal (pags/mês): 50.000 cópias.: Locação 
de 03 impressoras para tiragem mensal até 

4.000 páginas para cada impressora. 
 
O pagamento será feito mensal conforme 

número de cópias utilizadas. 
 
A instalação, assistência técnica, 

manutenção e fornecimento de todo o 
material de insumos utilizados estão inclusos 
no valor. (exceto papel) 

Serviço 
(Pagamento 
Por Cópia) 

144.000,00     

 

Prazo de validade da proposta (não inferior a 60 dias, contados da data de apresentação da mesma): _______ 

(_____________________) dias.   

 

 

____________________, ____ de _____________ de 2018. 

 

 

______________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal. 
Carimbo da empresa  

 

Obs : a   proposta  deverá, obrigatoriamente, vi r acompanhada de mídia  eletrônica contento os valores lançados em tabela de Exce l 

que acompanha esse edita l . 


