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PREGÃO ELETRONICO NO31/2019

-FOLHADEAPRESENTAÇAOA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. doravante denominada
CMBH. inscrita no CNPJ sob o n' 17.316.563/0001-96.com sede na Avenida
dos Andradas,n' 3.100, Bairro Santa Efigênia,nesta Capital, torna público,
para conhecimentodos interessados, que realiza a presente licitação visando a
contratação do objeto abaixo indicado.

ESPECIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO: modalidade PREGÃO, na sua forma
EL:EIBQNIÇÂ, do tipo MENOR PREGO. através do SISTEMA DE REGISTRO
DEPRECOS.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal n' l0.520/2002, Lei Federal n'
8.666/1993, Lei Complementar Federal n' 123/2006 e Portaria n' 15.477/2014.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de serviços gráficos
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME OU EPP: Para todos os itens,
sxssla.!!em..lg, nos termos do inciso l do art. 48 da Lei ComplementarFederal
Ro 123/2006.

ADJUDICAÇÃO: por item (itens 01 à 17 e 25 à 31) e por grupo de itens (itens
18 à 24 e 32 à 44).
DOTAÇOESORÇAMENTARIAS:
. 01.01.01.031.001.2001.33.90.30-12 (Material de Consumo
para escritório)
e

O1.01.01.031.001.2001.33.90.30-16(Material de Consumo
Técnico para Seleção e Treinamento)

.

01.01.01.031.001.2001.33.90.30-41(Material de Consumo
Sinalização Visual e Afins)

Material

Material

Material de

01 .01.01.031.001.2001.33.90.32-01(Material de Distribuição gratuita
Prêmios, Diplomas, Condecorações, Medalhas)
01 .01 .01 .031 .001 .2001 .33.90.39-1 3(Serviços gráficos)

CALENDÁRIO

H Data:à'3 /

dois mil e dezenove).
H Horário: A partir das
H Endereço: www.comprasnet.gov.br
HCódigo UASG:926306

de

h (.

0

horas)

k,

308-v b
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HO]UZONTE
EXECUTOR DA LICITAÇÃO: PREGOEIRO(A)e equipe de apoio
s pela Porta ia n.' 18.497 publicada no DOM/BH do dia 06/07/2019.
O edital do certame epigrafado é composto por esta folha de apresentação,

pelo corpo do edital e pelos seguintes anexos, todos constituindoum só e
indivisível documento:
a) ANEXO 'Termo de Referência"=
b) ANEXO Modelo de Apresentação da Proposta Comercial"l
c) ANEXO 'Critério de Julgamento da Proposta Comercial - por grupo de
itens";
d) ANEXO Critério de Julgamento da Proposta Comercial -- por item
e) ANEXO ;Apresentação de Proposta Ajustada"l
f) ANEXO 'Aplicaçãodo Sistemade Registrode Preços"l
g) ANEXO Minuta de Ata de Regístro de Preços"l
h) ANEXO Minuta de Contrato" - versão simples (anexos l e ll)l

Belo Horizonte, 29 de agosto de 201 9

ria
goei

Freira
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O objeto da licitação é o enunciado sumariamente na folha de apresentação
deste edital e detalhado no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA.

2-CONDIÇÕESPARAPARTICIPAÇÃO

2.1 - Somente poderão participar desta licitação as empresasaptas ao
cumprimento do objeto licitada, que atenderem às exgências enumeradas
neste edital e, ainda aos requisitos da legislação específica.
2.1.1

XHl:?UH's;sUF'8lÊlg''=FW=
<www.comprasnet.gov.br>

2.1.2

.&,
a\- em recuperaçãoludicial ou que tenham tido sua falência declarada,
que se encontrem sob concurso de credores. em dissolução ou em
liquidaçãolm sido declarados inidóneos para licitar ou contratar com a
Administração''pública,
enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a sua
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d)- que não tenham prestado, no campo pr?prol?a?.sistema Oleuviu'.v,
as declarações a que se refere o subitem 4.1 deste edital.

:'
2.1.3

li

WU':

A...@

A observância das vedações do subitem 2.1.2 deste edital é de injfjg?

g,':l:lLRllf

responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-a a:;,Wü'l:.o:.$''
penalidades

cabíveis.
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2.2 - A simples participação da licitante neste certame implica:
a)- a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital e em
seus anexos, desde que não constem da documentação apresentada
pela licitante dados ou informações que contradigam as regras do ato
convocatória:
b)- que o prazo mínimo de validade da proposta comercial é de 60

(sessenta) dias. a contar da data final estipuladapara seu envio.
Caso a licitante explicite prazo superior em sua proposta, esse

+1

prevalecerá em relação ao prazo mínimo estabelecido neste item.
l

\.

? o.bdâ {oln.

\ Será desconsiderada pelo(a) PREGOEIRO(A) a eventual indicação

z RX$Hiu\

J de prazo de validade inferiorao mínimode 60 dias, uma vez que

iàl$1Bll;h$iàin:.7prevalecerá esse prazo mínimo caso a licitante não indique em sua
çú?}
OE
tlqllieoeE.Í$/ propostaoutro prazo maiorl
!pb(egbP''
c)- a total sujeição à legislação pertinente

3-CREDENCIAMENTO
3.1 - Para participar

deste

Pregão

Eletrõnico,

o interessado

deverá se

credenciar previamente no s/fe <www.comprasnet.gov.bP
3.1.1

O credenciamentofar-se-á pela atribuiçãode chave de identificação e
de senha, pessoal e intransferível.para acesso ao sistema eletrõnico.

3.2 - O credenciamento pelo provedor do sistema implica a responsabilidade
legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização
das transações inerentes ao Pregão Eletrõníco. inclusive pela anexação ao
sistema da proposta comercial e dos documentos de habilitação.
3.2.1

O uso da senha de acesso ao sistema eletrõnico é de inteira e exclusiva
responsabilidade da licítante, incluindo qualquer transação efetuada em

seu nome,diretamenteou por seu representante,
não cabendoao

#

provedor do sistema ou à CMBH a responsabilidadepelas operações
feitas pela licitante ou por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que porterceiros.
4-DECLARAÇ Ão OE CUMPRIMENTO PLENO oos REQUISnOS DE
HABILITAÇÃO,
DECLARAÇÃODEMEOUEPPE
AMENOR
4.1 - A interessada deverá prestar previamente, em campo próprio do sistema
eletrõnico do s/fe <www.comprasnet.gov.br>, as seguintes declarações

W
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4.1.2 - aue cumpre os requisitos legais para qualificação como
MICROEMPRESA (
,
conforme previsto no art. 3' da Lei Complementar Federal n' 123/2006:

a) para fins de participação.no.certame,em itens ou em grupode
itens, nos quais houver exclusividadede participaçãopara ME ou
EPP

e

b) para fins de usufruir do tratamento favorecido estabelecidopela
Lei Complementar Federal n' 123/2006.

ue nao emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseisanos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
para fins de habilitação (conforme disposto no inciso V do art. 27 da
Lei n' 8.666. de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no9.854, de 27 H$Xha]
de outubro de 1999)
u'CO \

$

liberação do presente edital no mesmo s/fe e até a data e o horário previstos na
folha de apresentação deste ato convocatória. Durante este período, a licitante
poderá incluir ou excluir sua proposta comercial inicial.
5.1.1

Será desclassificada a proposta comercial inicial que contenha algum
elemento que possa identificar a licitante, sem prejuízo de aplicação à
licitante das demais cominações legais pertinentes.

5.1.2 A proposta comercial inicial, contendo os preços e as especificações do
objeto ofertado, deverá ser formulada e enviada em formulário

específico,exclusivamente por meio do sistema eletrõnico.
5.2 - A licitante, com a utilização do sistema eletrõnico, assume como firmes e
verdadeiros sua proposta e todos os lances inseridos durante a sessão pública.

5.3 - Incumbira à licitante acompanhar todas as operações efetuadas no
sistema eletrõnico durante a sessão pública do Pregão, ou seja, desde a

sua abertura até o seu encerramento,ficando responsávelpelo ónus

decorrente
da perdade negóciosem virtudeda inobservância
de
qualquer mensagem emitida pelo(a) PREGOEIRO(A)ou pelo sistema, bem
como de sua eventual desconexão.
5.4 - A proposta comercial final ajustada deverá ser elaborada e.?nalad

sistema de acordo com o ANEXO MODELO PARA APRESENTAÇÃO
PROPOSTACOMERCIALdeste edital, de forma a atender aos segui
requisitos:

'w

503.

Á.
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a) indicar a denominação social e o número do CNPJ da licitantel

b) apresentarpreços unitário e total para cada um de seus itens
isolados/grupo de itens que cotarl

c) no caso de grupo de itens, apresentarpreços unitárioe total para
todos os itens que o componha, bem como preço global respectivos

d) conter oferta firme e precisa relativamenteao que cotar. sem
alternativas de preços ou quaisquer outras condições que induzam o
julgamento a ter mais de um resultados
o) cotar os preços em moeda correntes
f) não conter emendas, usuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas, salvo
se, inequivocamente,tais falhas não acarretarem lesões ao direito
dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a
exata compreensão de seu conteúdo.
5.4.1

Os preços ofertados deverão considerar todos os encargos incidentes
sobre o objeto deste Pregão, não sendo aceita reivindicação posterior
para a inclusão de outros encargos

nos referidos preços,

salvo se

houver comprovação de que são novos e criados por ato de governo em
data posterior à de envio das respectivas propostas comerciais.
5.4.2 - Além dos preços ofertados pelas licitantes em suas propostas
comerciais, nada mais poderá ser cobrado da CMBH. a qualquer título e
a qualquer momento, para a perfeita e completa execução do objeto
deste Pregão.
5.4.3

Os cálculos integrantes das propostas comerciais serão devidamente
conferidos pela CMBH e, em caso de diferença entre os resultados
constantes das propostas e os resultados apurados pela CMBH na
operação aritmética de conferência. prevalecerão estes últimos.

5.4.4

Havendo divergência entre preço unitário e preço total, prevalecerá o
preço unitário. Havendodivergência entre preço numérico e preço por
extenso, prevalecerá o preço por extenso.

5.5 - Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto
descritas no s/fe <www.comprasnet.gov.br> e as especificações constantes
deste edital, prevalecerão estas últimas.

6 - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 - A abertura da sessão pública será feita pelo(a) PREGOEIRO(A) via
sistema eletrõnico no s/fe <vwvw.comprasnet.gov.br>. em data e horário
indicados na folha de apresentação deste edital, quando se promoverá a
divulgação das propostas comerciais iniciais recebidas, as quais deverão estar .
em perfeita consonância com as especificações deste ato convocatória.

À
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6.1.1

- o(A) PREGOEIRO(A) verificará as propostas apresentadas

desclassificará.
motivadamente,
aquelasque não estiveremem
conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

6.1.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da etapa
delances.

6.2 - Após a abertura da sessão, não caberá desistência do certame, salvo
por motivo justo, decorrente de fato superve.dente e , aceito pl?lo(a)
PREGOEIRO(Aj, sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem
12.1 deste edital, além de outras penalidades legalmente admissíveis.

h

ETAPADELANCES

7.1. - O ANEXO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL
deste edital indica se a licitação será feita por item isolado ou por grupo de

itens, podendo adotar as duas formas simultaneamente.O formato (item
isolado ou grupo de itens) indicado no referido anexo deverá ser
necessariamente' respeitado pelas licitantes ao elaborarem suas propostas
comerciais.

7.2 - Aberta a etapa competitiva na sessão pública, a licitante poderá
encaminhar seus lances exclusivamente por meio do sistema eletrõnico, sendo
a licitante imediatamente informada do seu recebimento, do horário de registro

]

©

e do valor.
7.2.1 . Os lances deverão ser ofertados pelo PREÇO UNITÁRIO OU TOTAL

do item ou do grupo de itens, conforme definido no ANEXO CRITERIO
DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL.

.P

7.3 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela
ofertado e registrado pelo sistema.

7.4 - Finalizada a etapa de lances e havendo empate para fins de aceitação,
será obervado o seguinte:

àÕ
.c

a) no caso de empate entre propostas apreselltadas, adotar-se-á o s stema
' de soNeio para se definir a ordem de classificação de todas as propostas
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7.4.1 - O sorteio'ãlÉÕ6stona letra "a" do subitem 7.4 s 3rá realizado em sessão

pública presencialque será convocadapelo pregoeiropor meio do
sistema "comprasnef.gov.b/"e do Diário Oficial do Município. com
antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data de sua realização.

7.4.2 - Na sessão prevista no subitem 7.4.1. far-se-á também sorteio para
todas as propostas empatadas, independente da sua classificação.

7.5 - Durante a sessão pública do Pregão Eletrõnico.as licitantes serão
informadas,em tempo real, do valor do menor lance registrado.vedada a
identificaçãodo seu detentor.
7.6 - Durante a fase de lances, o(a) PREGOEIRO(A) poderá. justificadamente
excluir lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

7.7 - A recepção de lances será finalizada mediante aviso às licitantes de
seu fechamento iminente, por meio do sistema eletrõnico, após o que
transcorrerá um novo período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamentedeterminado pelo sistema, para o envio de novos lances,
findo o qual será automaticamente encerrada esta etapa.
7.8 - No caso de desconexão com o(a) PREGOEIRO(A)no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletr6nico poderá permanecer acessível às

licitantes para a recepção dos lances- Quando possível, retomará o(a)
PREGOEIRO(A) a sua atuação no certame. sem prejuízo dos ates realizados.

7.8.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a lO (dez)
minutos, a sessão do Pregão Eletrõnico será suspensa e terá reinício

y

somente após a comunicação expressa do(a) PREGOEIRO(A) aos
participantes.

7.8.2 - Caso a licitante não realize lances. permaneceráo valor da proposta
eletrõnica para efeito de classificação.

7.9 - Após o encerramentoda etapa de lances, o(a) PREGOEIRO(A)efetuará o
julgamento das ofertas. nos termos do ANEXO CRITERIO DE JULGAMENTO
DA PROPOSTA COMERCIAL. decidindo sobre sua aceitação.
7.9.1 - A licitante classificada em primeiro lugar terá aferida a compatibilidade
técnica de sua proposta, bem como verificado o preço oferecido em
relação ao valor estimado para a contratação.
7.9.2 - O(A) PREGOEIRO(A)
poderá. ainda, encaminhar
pelo sistema
eletrõnico contrapropostas à licitante que tenha apresentado o lance de
menor valor, para que seja obtido preço melhor para a CMBH.
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curador

modelo constante do ANEXO MODELO PARA APRESENTAÇÃODA
PROPOSTA COMERCIAL deste edital, e os documentos de habilitação
indicados no item 8 deste ato convocatória.

7.10.1 - O prazo para envio de anexo (situação de "convocado ) será

finalizado automaticamentepelo sistema quando da anexação dos
documentos.

7.10.1.1 - Não ocorrendo a finalização nos termos do subitem 7.10.1, o
prazo poderá ser encerrado pelo(a) PREGOEIRO(A) desde..que
informado, durante o funcionamento da sessão e com antecedência
mínima de l (uma) hora.
7.10.2 - Enquanto não houver decisão, o(a) PREGOEIRO(A),por requerimento

ou de ofício, poderá convocar a licitante a anexar documentosno
sistema, aplicando-se as mesmas regras dos subitens 7.10.1 e 7.1 0.1.1.

7.10.3 - A proposta comercial e seus anexos. bem como os documentos de
hábil'itação, deverão ser remetidos exclusivamente por meio eletrõnico.
pelo sistema aditado para a realização do pregão.

7.10.4- A não anexaçãoao sistema da proposta comercialou dos
documentos do habilitação, conforme solicitação feita pelo
pregoeiro, carretará a desclassificaçãoda ..proposta ou a
habilitação da licitante, conforme o caso, sujeitando-se esta às
sanções legais e editalícias cabíveis.
7.11 - Será DESCLASSIFICADA,ainda. a proposta comercial que estiver em
desacordo com as exigências constantes neste edital e em seus anexos.
7.12 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste

edital e em seus anexos,podendoser DESCLASSIFICADA,
também.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 informado por iniciativa da própria licitante ou em resposta
a diligência a ser feita pelo(a) PREGOEIRO(A).
7.13 - Poderá ser DESCLASSIFICADA, ainda, a proposta que cotar preços
inexequíveis ou incompatíveis com os praticados no mercado, tendo como
parâmetro o disposto na legislação vigente.

y
@

7.14 - Na análise da proposta comercial, poderá o(a) PREGOEIRO(A)

desconsiderar erros materiais e evidentes falhas formais sanãveis que nao
afetem o seu conteúdo.
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7.16 - Será verificada a condição de habilitação da licitante detentora do menor
preço aceito pelo(a) PREGOEIRO(A),obsewadas as disposições contidas no
item 8 deste edital.
7.17 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital para a

habilitação.será a licitante declarada vencedora do certame para o
item/grupode itens.

7.18 - Se a ofor'ta da primeira classificada não for aceitável ou se a
licitante for habilitada, o(a) PREGOEIRO(A)
examinaráos lancese as
propostas subsequentes. bem como o atendimento às condições de
habilitação, na ordem de classificação, até a apuração de uma oferta em
conformidade com o edital.

7.19 - Aplicar-se-á o disposto no subitem 7.18 deste edital também no caso de
a licitante vencedora. convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o contrato ou aceitar a nota de empenho, conforme o caso.

7.20 - Nas situaçõesprevistasnos subitens 7.9. 7.18 e 7.19 deste edital.
poderá o(a) PREGOEIRO(A),ainda, negociar com a proponente para que seja
obtido preço melhor para a CMBH.
7.21 - O sistema eletrõnico gerará automaticamente ata circunstanciada da
sessão. na qual serão registradas as ocorrências pertinentes à mesma.

8-DOCUMENTOSDEHABILITAÇAO
8.1 - Observado o disposto no subitem 4.1.3 deste edital. as licitantes deverão,
nos termos do subitem 7.10 também deste ato convocatória. anexar ao sistema
os seguintes documentos de habilitação:

8.1.1 - DQçyMENTQ ;BELATly

:yp

: prova de

ÇQnptitUiçiQ. social at!!alizada, que consiste em um dos seguintes
documentos:
a) no caso de empresa individual. o respectivo registro comerciall
b) no caso de sociedade comercial, o respectivo ato constitutivo,
estatuto ou contrato social, devidamente registradol

c) no caso de sociedadepor ações, o documentoreferido na letra "b"
acompanhado de documento de eleição dos administradores da

#«

empresa;

d) no caso de sociedade civil. o respectivo ato constitutivo.registrado
junto ao cartório competente, acompanhado de prova da diretoria em
exercício
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responsáveis por sua administração que tenham poderes para
assinar os documentos pela empresa.

8.1.2 - ooçuMeUIQ8

RELATIVOS

FISCAL E

À

n"eHR?à"'*'l 'E:Sa;fH:i:T
por meio de certidão emitida pelo órgão federal competente; .
. .
c) comprovante de regularidade.para com a
' do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo
d)

órgão
estadual competentes
a com a Fazenda Pública
comprovante de regularidade. pa .. :. .
Municipal do domicílio ou da sede da licitante,por meio de certidão
em ida pelo órgão municipal competente;

e) comprovantede regularidadepara com a ssasirldadg.$egla!;
f) comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por
TempodeServiço-Eglgi

..

...

.

- .,..

.

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, por meio da
(CNDU.

8.1.2.1 - Para o atendimento do disposto nas letras "b", "c" e "d" do
subitem 8.1.2 deste edital, nãa....gsliãa...gçS!!gg. pelo(a)
PREGOEIRO(A)certidõesque comprovema regularidadefiscal para

com apenasparte dos tributos de competência
de cada ente
federado.
8.1.3

-

Documentos

relativos

à

é

à

ualificação !éçnlGa. QUANDO EXIGIDOS, constarão em anexos,
relacionados na Tomade apresentação do edital, com o título principal
"OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO."
J

8.1.3.1

-

É

responsabilidade

da

licitante

conferir,

apresentação,

na folha

de

cujo

título principal seja "OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A
HABILITAÇÃO". 'para que sejam consultados os documentos .a
serem apresentados nos mesmos termos que os relacionados neste
item 8 do corpo do edital.

8.2 8.2.1

A verificaçãodo atendimentoaos requisitos de habilitaçã
subitem 8.1.2 será realizadamediante
único de Cadastrode Fornecedoresdo
no SICAF (Sistema de Cadastramento
Governo Federal), indeoendenteMente d
(CRC)

8.2.1.1 - Aplica-se o disposto no subitem 8
habilitação relativos à

$.,

#

#

Q{.}ü 3.1

3

.«-

3-v

K.,
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termos do subitem 8.1.3, desde que as exigências sejam aferíveis por
meio da declaração demonstrativa da situação da licitante. emitida
pelo SUCAF ou SICAF. Para as exigências não aferíveis, aplica-se o
disposto no subitem 8.2.2 do edital.

8.2.1.2 - O(A) PREGOEIRO(A) deverá imprimir declaração
demonstrativa da situação da licitante nos cadastros mencionados no
subitem 8.2.1 e junta-la aos autos.
8.2.2

A licitante cadastrada no SUCAF ou no SICAF deverá complementar a
documentação de habilitação.sob pena de INABILITAÇAO, anexando
no sistema:
a) os documentos que não constarem da declaração demonstrativa da
situação da licitante no SUCAF ou no SICAF;
b) o ato constitutivo, estatuto. contrato social QUdocumento Qqyivalente.
atualizado e reqístrado;
c) novos documentos de habilitação em vigor, caso os documentos
exigidos e relacionados na declaração demonstrativa da situação da
licitante no SUCAF ou no SICAF já estejam com os prazos de
validade expiradosl
d) os documentos exigidos para qualificação técnica, auandg..e$!ê..br

exigida. nos termos definidos no subitem 8.1.3 deste edital. e
independentemente de constarem nos cadastros previstos no subitem
8.2.1
8.2.3

O cadastramento da licitante no SUCAF ou no SICAF não é
condição necessária para a sua participação neste certame. Para a
licitante não cadastrada nos referidos sistemas de cadastramento, não
serão aplicadas as regras previstas nos subitens 8.2.1 a 8.2.2, devendo
as licitantes. neste caso. anexarem ao sistema todos os documentos de
habilitaçãoexigidos neste edital.
8.2.3.1 - Os documentos para cuja emissão pela internet dependam
apenas do CNPJ da licitante serão consultados pelo(a)
PREGOEIRO(A) para suprir eventual ausência de documentação.

8.3

MICROEMPRESAS(ME} E EMPRE$A&DEPEQUENO PORTE (EPP)

8.3.1

As ME e EPP deverão anexar ao sistema toda a documentação exigida
para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da
regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
podendo, também. optar pelo disposto nos subitens 8.2.1 a 8.2.3 deste
edital

8.3.2

Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade
fiscal. entregues por ME ou EPP, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis. cujo termo inicial corresponderáao momentoem que a ME
ou a EPP for declarada vencedora do certame. prorrogáveis por igual
período, a critério do(a) PREGOEIRO(A), para a regularização da
documentação fiscal.
.
/
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8.3.2.1 - A comprovação de que trata o subitem 8.3.2 deverá ser feita

por documentoa ser entregue na Seção de Apoio a Licitaçõesda
CMBH. na Avenida dos Andradas, n' 3.100. sala A-121. Bairro Santa
Efigênia, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, ou então,
pelo e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br.

8.3.2.1.1 - O documento deverá ser entregue em original ou por
documento autenticado por cartório, meio eletrõnico ou pela
Secretaria da CPL, sem prejuízo do previsto no subitem 8.2.3.1 .
8.3.3

A prorrogação do prazo para a regularização da documentação fiscal
dependerá de requerimento tempestivo da licitante, devidamente
fundamentado, dirigido ao(à) PREGOEIRO(A).

8.3.4 - Para fins do subitem 8.3.3 supra. entende-sepor "tempestivo"o
requerimento apresentado dentro dos 5 (cinco) dias úteis inicialmente
concedidos. na forma prevista no subitem 8.3.2.1.
8.3.5 A não regularização da documentação fiscal no prazo previsto implicará

a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/1993 e da multa indicada no
subitem 12.1 deste edital, sendo facultado ao(à) PREGOEIRO(A)
convocar as lícitantes remanescentes. na ordem de classificação, ou
submeter o processo ao Presidente da CMBH para revogação.

8.3.6 - Para os fins do subitem 8.3.2, entende-se que a empresa foi declarada
vencedora do certame após o encerramento da sessão e a geração da
ata pelo sistema em que está sendo processado o pregão eletrõnico.
'b

8.4

DISPOSIÇÕES6ERAIS
DABABbllAÇÃQ

8.4.1 - Não serão aceitou "protocolos

de entrega" ou "solicitações

de

documentos" em substituição aos documentos requeridos no presente
edital
8.4.2

A documentação necessária à habilitação, bem como qualquer outra
documentaçãosolicitada neste edital. deverá guardar compatibilidade
em relação ao CNPJ apresentado, não sendo permitida a mescla de
documentos.
/

8.4.3

Todos os documentos previstos neste edital deverão estar válidos.
Documentos enviados com a data de validade anterior à data de

f"
1 :1 11111:1:1
*11:1:
:: h$1#

abertura

da

sessão

acarretarão

a

INABILITAÇAO

da

lícitante.

obsewado, entretanto, o disposto nos subitens 8.2 e 8.3.2 deste edital.
8.4.4
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8.4.4.1 - Não se enquadram na exigência do subitem 8.4.4 deste edital
aqueles documentos que, pela sua própria natureza, não se sujeitam
a prazo de validade.
5

Serão declaradas INABILITADAS as licitantes que não cumprirem as
exigências estabelecidas neste edital para a habilitação.

8.4.6

- Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá o(a)
PREGOEIRO(A)solicitar o assessoramentotécnico de órgãos ou de
profissionais especializados.

8.4.7 Para os documentos autenticáveis pela internet. procedida a consulta ao
site respectivo,o(a) PREGOEIRO(A)ou a equipe de apoio certificarão a
autenticidade do documento. mediante carimbo próprio e assinatura na
via anexada pelalicitante.

9-RECURSOS
9.1 - Declarada a vencedora do certame, o(a) PREGOEIRO(A)abrirá o prazo
de 20 (vinte) minutos durante o qual qualquer licitante poderá, de forma
motivada, em campo próprio do sistema eletrõnico. manifestar a sua intenção
de recorrer, registrandoa síntese de suas razões.
9.2 - A falta de manifestação motivada da licitante no prazo supracitado
importará a decadência do direito de recurso, autorizando o(a) PREGOEIRO(A)
a adjudicar o objeto à licitante vencedora.

9.3 - Será concedido. à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso,
o prazo de 3 (três) dias, iniciados no dia útil subsequente..para apresentação
das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
apresentaremsuas contrarrazõesem igual número de dias, que começarãoa
correr do dia seguinte ao término do prazo da recorrente. sendo-lhes
assegurada vista dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
9.3.1 - Tanto as razões do recurso quanto as contrarrazões deverão ser

registradas pelas licitantes no campo próprio do sistema eletrõnico, nos
prazosdefinidosno subitemsupracitado.

9.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento .

IO-ADJUDICAÇÃOEHOMOLOGAÇÃO

R

b

@

'P'

.}:} 33.5- F L

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZO
lO.l - Inexistindo manifestação recursal, o(a) PREGOEIRO(A) adjudicará o
objeto da licitação à(s) licitante(s) vencedora(s), cabendo ao Presidente da
CMBHhomologaro procedimentolicitatório.

l0.2 - Existindo manifestação recursal e decididos os recursos porventura
interpostos, competirá ao Presidente da CMBH adjudicar o objeto da licitaçãoZç
à(s) licitante(s) vencedora(s) e homologar o procedimento licitatório.

''''lln:s
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contrato. sua minuta estará em anexo própriodo edital, indicado na folha de
apresentação, e a licitante vencedora do certame será convocada pela CMBH
para assinar o contrato respectivo, no prazo determinado pela Administração.

11.2 - Nos demais casos, a contratação será efetivada por meio de nota de
empenho.

12-SANÇÕESADMINISTRATIVAS

12.1 - Poderáser aplicada multa no valor equivalentea até 5% (cinco por

©

cento) do preço total da proposta final apresentada à licitante que,

a) desistir do certame após a abertura da sessão, salvo motivo
superveniente aceito pelo(a) PREGOEIRO(A)l

b) desistir de lances ofertados, salvo motivo supervenienteaceito

l
Jf

pelo(a) PREGOEIRO(A)l

c) não anexar ao sistema a proposta comercial ajustada ao preço
correspondente a seu lance vencedor (ou anexa-la em desacordo
com o exigido neste edital)l
d) anexar ao sistema documentação falsas
e) comportar-se de modo inidõneo.

€

12.1.1 - A licitante que praticar alguma das condutas descritas no subitem 12.1
poderá ser declarada impedida de licitar Q contratar com a

Administração Pública do Municípiode Belo Horizontepelo prazo de
até 5.(cinco) anos.

12.2 - A falta de assinatura do contrato ou a não aceitaçãoda nota de
empenho, conforme o caso, sujeitará a licitante, além da penalidade prevista no

subitem 12.1.1, à decadência ao direito da contratação decorrente desta ,..
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12.3 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições
contratualmente previstas, poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA as
sanções previstas no contrato ou. na inexistência de instrumento de contrato,

as elencadas nos subitens 12.1.1 e 12.2 deste edital. bem como as da Lei
Federal n' l0.520/2002, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual e
de responsabilizaçãocivil e penal cabíveis.
12.4 - A aplicação das sanções ocorrerá após processo contraditório e não
impede a aplicação de outras cominações legais pertinentes.

13 - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

Até 2 (dois) dias úteis antes da data final fixada para o encaminhamentodas
propostas via sistema eletrõnico. qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos ou impugnar este edital, por escrito, entregando o documento

respectivo na Seção de Apoio a Licitações da CMBH. na Avenida dos
tiiÇ»:....Andradas, n' 3.100, sala A-121, Bairro Santa Efigênia. no horário de 9:00 às
ERÊ'':n«ã.8:00
horas dos dias úteis. ou então, pelo e-mai/ cp/@cmbh.mg.gov.br
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14-DIVULGAÇÃODOSATOSDOCERTAME

L
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IMzg)/14.1 - Este edital está disponível nos s/fes <www.comprasnet.gov.br> e
<www.cmbh.mg.gov.bp
(/hk "licitações") e na Seção de Apoio a Licitações
da CMBH, onde poderá ser obtida cópia, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos
dias úteis.

14.2 - Qualquer que seja a forma adotada para solicitar esclarecimentosou
impugnareste edital, nos termos do item 13, as respostas respectivas somente
serão publicadas no s/fe <www.comprasnetgov'.bp para acesso a todos os
interessados.

14.3 - As

respostas

e

as

decisões

referentes

a

recursos

serão

$"

disponibilizadasem campo próprio do sistema eletrõnico, sendo que estas Jla . ...l
últimas

serão

também

publicadas

no Diário

Oficial

do Município

de Belo

Horizonte.
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14.4 - No Diário Oficial do Município de Belo Horizonte serão publicados o aviso
de edital. as decisões sobre recurso. a adjudicação e a homologação da licitação.

@"

14.5 - Aqueles que tiverem interesse em participar do certame deverão.
durante todo o processo, acompanhar as publicações referentes ao mesmo nos ./
locais citados nos subitens 14.1 a 14.4. com vistas a possíveis alterações e .léP' .sx

avisos inid versos desses.lizando a CMBH em promover qualquer comunicação,l61iêllÊ;s$p
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14.5.1 - As alterações do edital serão publicadas da mesma forma que o texto l=lêlh h/IU
original, nos termos da lei.
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promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou de informação que
deveriam constar no ato da sessão pública.

15.2 - Fica assegurado à CMBH o direito de, no interesseda Administração,
anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação.
dando ciência às participantes e sendo devidamente justificada e processada
na forma da legislação vigente.

15.3 - As proponentessão as únicas responsáveispor todos os custos de

preparação
e apresentação
de suas propostase a CMBHnão será, em
nenhum caso. responsável por esses custos, independentementeda condução
ou do resultadodo processolicítatório.
15.4 - As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade de
informações, declarações e documentos apresentados em qualquer fase da

©

licitação.

15.4.1 - A licitante que apresentar informações, declarações ou documentos
falsos responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

15.5 - A CMBH não se responsabilizarápor envelopesendereçadosvia postal

#

ou por outra forma e que, por isso. não chegarem até à CMBH para

atendimento ao disposto no edital.

15.6 - O desatendimentode exigênciasformais não essenciais não importará
no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua
qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da
sessão pública deste Pregão Eletrõnico.
15.7 - As normas

que disciplinam

este Pregão

Eletrõnico

serão

sempre

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as interessadas, sem
comprometimento da segurança da futura contratação.
15.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital. excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. SÓ se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na CMBH.

15.9 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei
Federal n' l0.520/2002, da Lei Complementar Federal n' 123/2006 e,
subsidiariamente,da Lei Federaln' 8.666/1993.
3
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15.10 - Os documentos que comporão o processo físico serão rubricados pelo
pregoeiro ou pela equipe de apoio, mediante carimbo próprio. certificando que
se trata de documento anexado no sistema comprasnef. para os fins do art. 18
da Portaria15.477/2014.
15.11 - O processo relativo a esta licitação permanecerá com vista franqueada
aos interessadosna Seção de Apoio a Licitaçõesda CMBH, na Avenida dos
Andradas, n' 3.100, sala A-121 , Bairro Santa Efigênia, telefone (31 ) 3555-1249.
no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.
15.12 - O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Belo
Horizonte- Minas Gerais.

\-©''

.*.:,«

«"
'qot..

s,..

} ,3}?-r b
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO

ANEXO

TERMODEREFERENCIA
PREGÃOELETRONICONO31/2019

Advertências Preliminares
Este anexo define, minuciosamente, o objeto do certame epigrafado, detalha o

bem ou serviçoa ser fornecido-prestado
e as condiçõesespecíficasque a(s)
vencedora(as) deverá(ão) observar na execução contratual.

Faz parte integrante deste anexo e dele é indissociávela cópia integral do
pedido e do termo de referência que ensejou a presente licitação, cujo original
compõe o processo respectivo.

Ç

SOLICITAÇÃO
ADMINISTRATIVA
- TERMO DE REFERÊNCIA
9 TR (deveráser preenchidonos casosem que Qsetor contraía a

Ne Protocolo Geral da Solicitação Adm
(Preenchimento

Í;redução de TRse/au quando o setor fizer a cotação de p eçoq

pela SECORC)

1. SETORDÇM

Seçãode ServiçosGeraise Protocolo/SECSEP

i4ÇIF'CO.lil==ERE

ATA:07/08/2019

2. DESCRIÇ
Contratação de serviçosgráficos
3#. 0E LWA{DESIÁ!./

3. JUSTIFICATIVA

'

A presente solicitação administrativa para aquisição de serviços gráficos deverá atender às demandas
essenciais da CMBH no exercício das atividades de processamento de informação legislativa e administrati\..

e oferecer material de trabalho para os eventos e solenidades próprios da atividade parlamentar. As
quantidades dos materiais discriminados neste Termo de Referênciaforam estimadas de acordo com pesquisa
interna realizada nesta Casa.

4. TIPO
Registro de preços

5. QUANTITATIVODEITENS
tÕÍÊI

ITEM

b10

k10

BEM/SERVIÇO

l

Adesivo

2

Adesivo Totem

3

Banner01
Banner02

4

UNIDADE

Pacote com
100 unidades
Unidade
Unidade

5

Bloco de anotações/receituário médico

6

Bottom

7

Calendário de Mesa

100 unidades
Pacote com
500 unidades

8

Capade Processo

500 unidades

9

Capa com Bolsa

500 unidades

10

Canacom Dorso

100 unidades
Pacote com

Pacote com
Pacote com

P'

3U

7

20
03
13
7

U3

M ilheiro

u'/
40

Cartão de Credenciamento

12

Cartaz

Pacote com
25 unidades

13

Cartilha

500 unidades

14

Certificado

15

Convite cor CMYK com envelope - Cota
Versão 02

zu

rilheiro

11

Tempo de Referência

07

Unidade
Pacote com

Q

QUANTIDADE

Pacote com
Unidade

12

/u
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2 9 Aqc
0

16

Aberta (O art. 48 da LC 123/?QQ6)
Convite cor CMYK com envelope - Cota
Fççbpçlp ç]ç Z5% (Q art. 48 da LC 123/2006]

17

Convite cor Pantone com envelope

18
19

20

Cópia AO Calor
Cópia AO PeB
Cópia AI Calor

21

CópiaAIPeB

22
23
24
25
26
27
28

Cópia A2 Color
Cópia A2 PeB

29

/

CopiaA3 Colos
Encadernação em Espiral
Envelope Convite, Timbrado, ofFset branca
Envelope Ofício, Timbrado, off-set branca
Envelope tipo Saco,Timbrado, ofFset branca
Envelope tipo SacoPara Diploma, Timbrado,
off.set branca

30

Flyer

31

Folder

32
33
34
35
36
37
38
39
40

Im
Im
Im
Im
Im
Im
Im
Im
Im

41

Im:

42
43

Im
Im

44

Im

unidades
Pacote com
250 unidades
Pacote com
500 unidades
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

60
04
10
15
10
60
15

60
50

400

Milheiro
Milheiro
Milheiro

15

Milheiro

05

Pacote com

250 unidades
Pacote com

250 unidades

'ressao AO Colar
ressao AO PeB

Unidade

ressao AI Colar
ressao AI PeB
ressao A2 Calor
ressao A2 PeB
iFessâo A3 Calor
ressao AO alongado
cessão AI alongado
ressao A2 alongado
ressao AO chapada
ressao AI chapada
ressao A2 chapada

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

Unidade

12

06

24
12
10
50
55

150
55
130
40
20
20

6. ESPECIFICAÇÃOCOMPLETAD0 0BJETO (contemplar também as condições gerais do execução o
deaceitação do objeto)
PARATODOSOSITENSCO ENTREGA PARCELADA. A ARTE PODERÁ SER DIFERENTE
EM CADASOLICITAÇAO.

e Item 1 - Adesivo: Na cor branca ou transparente, cor a ser deHlnidapela CMBH na ocasião
do pedido, com arte colorida a ser fornecida pela CMBHno momento do pedido, tamanho 08 cm
x 20 cm. Entrega parcelada em pacotes com 100 unidades.
. Item 2 - Adesivo Totens: Colorido, em vinil branco, corte reto, medindo até 0,90 m x 2,10

m, com os serviços de instalação e retirada do adesivo inclusos. A arte será fornecida pela

Termo de Referência-Versão02

e:;1g;;sl12""
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CMBH. Entrega parcelada em unidade.

e Item 3 - Banner Ol: Com bastão ou ilhós (a ser definido em cada pedido), impressão
digital 1.440 dpi, em lona com 0,90 m x 1,20 m, colorido. A arte será fornecida pela CMBH.
Entrega parcelada em unidade.

B Item 4 - Banner 02: Com bastão ou ilhas (a ser deânido em cada pedido), impressão
digital 1.440 dpi, em lona com 0,90 m x 3,00 m, colorido. A arte será fornecida pela CMBH.
Entrega parcelada em unidade.

e Item 5 - Bloco de anotações/receituário médico: A CAPAe a CONTRACAPA
devem ser
em papel branco off-set, 220 g/mz, impressão 4 x 0 cor, formato 15 cm x 21 cm. MIOLO: deve SPF

em papel branco off-set, 75 g/mz, 30 folhas com arte em impressão 4 x 0 cor a ser apresent a
na ocasião do pedido. Acabamento colado. Entrega parcelada em pacotes com 100 unidades.
B item 6 - Bottom: Redondo, em papel adesivo colorido Cacor será indicada na ocasião do
pedido), tamanho 03 cm de diâmetro, com inscrição em seu interior (também a ser indicada na
ocasiãodo pedido), conforme arte a ser enviada na ocasiãoda solicitação do produto. Entrega
parcelada em pacotes com 100 unidades.
B Item 7 - Calendário de Mesa: Com 15 (quinze) lâminas, em papel couchê 150 g/mz, 4 x4
cores,medida de 200 mm x 130 mm, base em papel supremo, 300 g/mz, 4 x 0 cor, medindo 200
mm x 330 mm. Acabamento em wire-o. A arte será fornecida pela CMBH.Entrega parcelada em
pacotes com 500 unidades.

<,

F
g

© Item 8 - Capa para Processo: Papel carto]ina, 240 g/m2, cor verde ou rosa ou azul (a ser
definida pela CMBH na ocasião do pedido), timbrada, impressão l x 0, tamanho aberta 34 cm x
48 cm, vincada ao meio, com dois furos de 05 mm de diâmetro, centralizados, distantes 07 cm
entre si e 2,50 cm da borda esquerda,parte interna 100% plastificada e parte externa 50%
plastificada. A arte será fornecida pela CMBH. Entrega parcelada em pacotes com 500 unidade
e Item 9 - Capa com Bolsa: Papelcartolina, 240 g/mz, cor branca,impressão 4 x 0 co.. a
arte será fornecida pela CMBH,formato 23 cm x 31 cm, vincada ao meio, com 2 bolsas fixas.
Entrega parcelada em pacotes com 500 unidades.

e Item 10 - Capa com Dorso: Papelcartolina, 240 g/mz, cor verde ou rosa ou azul (a ser
definida pela CMBHna ocasião do pedido) timbrada, impressão l x 0 cor, tamanho aberta 34 cm
x 51 cm, com dois vincos e dorso de 03 cm, tamanho dobrada 34 cm (altura) x 3 cm (largura
dorso) x 48 cm (largura e anverso), com dois furos de 05 mm de diâmetro, centralizados,
distantes 07 cm entre si e 2,50 cm da borda esquerda, parte interna 100% plastificada e parte
externa 50% plastinlcada.A arte será fornecida pela CMBH. Entrega parcelada em pacotes de
1.000 unidades.
e Item ll - Cartão de Credenciamento: Papel opaline, 180 g/m2, cor branca, timbrado,
impressão l x 0 cor, formato 10 cm x 15 cm. A arte será fornecida pela CMBH. Entrega parcelada
em pacote com 1.000 unidades cantados de 100 em 100.

e Item 12 - Cartaz: Impressão4 x 0 cor, papel couchêfosco ou liso Caser definido a cada
pedido), 210 g/m:, cor branca, formato A3. A arte será fornecida pela CMBH.Entrega parcelada
em pacotes com 25 unidades.

e Item 13 - Cartilha: formato 21 cm x 29,5 cm, aberta, papel couchêliso, 115 g/mz, 4 x4
Termo de Referência -- Versão 02
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21 cm, papel off-sêtjiWm:,

4 x 4 cores.

ACABAMENTO:vinco e grampo. A arte será fornecida pela CMBH. Entrega parcelada em pacotes
com 500 unidades.

8 Item 14 - Certificado: Papel couchê fosco, 240 g/mz, com aplicação de hot-stamping,
relevo secoe confecçãodo clichê relevo e hot-stamping, medindo 24 cm x 34 cm, impressão 4 x 4
cores. A arte será fornecida pela CMBH. Entrega única.
B Item 15 e 16 - Convite cor CMYKcom envelope: Impressãol x 0 cor CMYK(podendo
ser uma das cores ou derivadas), papel couchê a ser definido pela CMBH na ocasião do pedidoFoscoou liso, 180 g/mz, formato 16 cm x 22 cm, com artes diferentes para cada solicitação,

sendo que poderão ser apresentadasduas artes distintas (para uma chapa) em uma única
solicitação.O convite deve ser acompanhadodo envelope, o qual deve apresentar as
seguintes características: Papel off.set, 90 g/m:, cor branca, timbrado, impressão l x l cor,
formato 17,5 cm x 24 cm. A arte será fornecida pela CMBH.Entrega parcelada em pacotes com
250 unidades.
e Item 17 - Convite cor Pantone com envelope: Impressãol x 0, cor PANTONE(qualquer

variação), papel couchêfosco ou liso, 180 g/mz, formato 16 cm x 22 cm. O convite deve ser
acompanhadodo Envelope, o qual deve apresentar as seguintes características: Papel oKset, 90 g/m2, cor branca, timbrado, impressão l x l cor, formato 17,5 cm x 24 cm. A arte será
fornecida pela CMBH. Entrega única.
B Lote l-Cópias

Item 18 - Cópia AO Color: Colorida, no tamanho AO,em papel sulfite branco. Não
chapada. O fornecedor será responsável pela dobra da cópia. A CMBH será responsável

pela entrega e recolhimento do material, por'unto, o fornecedor,
obrigatoriamente, deverá estar situado em Belo Horizonte ou região
metropolitana, em um raio máximo de 10 km de distância
parcelada em unidade.

da CMBH. Entrega

©

Item 19 - Cópia AO PeB: Monocromática, no tamanho AO,em papel sulfite branco. Não
chapado. O fornecedor será responsável pela dobra da cópia. A CMBH será responsável

pela entrega e recolhimento do material, portanto, o fornecedor,
obrigatoriamente, deverá estar situado em Belo Horizonte ou região
metropolitana, em um raio máximo de 10 km de distância da CMBH. Entrega
parcelada em unidade.

Item 20 - Cópia AI Colos: Colorida, no tamanho AI, em papel sulHitebranco. Não
chapado. O fornecedor será responsável pela dobra da cópia. A CMBH será responsável

pela entrega e recolhimento do material, portanto, o fornecedor,
obrigatoriamente, deverá estar situado em Belo Horizonte ou região
metropolitana, em um raio máximo de 10 km de distância da CMBH. Entrega
parcelada em unidade.
Termo de Referência -- Versão 02
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Item 2Í't"Cópia AI PeB: Monocromática,
chapada. O fornecedor será responsável pela dobra da cópia. A CMBH será responsável

pela entrega e recolhimento do material, portanto, o fornecedor,
obrigatoriamente,deverá estar situado em Belo Horizonte ou região
metropolitana, em um raio máximo de 10 km de distância
parcelada em unidade.

da CMBH. Entrega

Item 22 - Cópia A2 Color: Colorida, no tamanho A2, em papel sulfite branco. Não
chapada. O fornecedor será responsável pela dobra da cópia. A CMBH será responsável
pela entrega e recolhimento do material, portanto, o fornecem

obrigatoriamente, deverá estar situado em Belo Horizonte
metropolitana, em um raio máximo de 10 km de distância
parcelada em unidade.

ou região

da CMBH. Entrega

Item 23 - Cópia A2 PeB: Monocromática, no tamanho A2, em papel sulfite branco. Não
chapada. O fornecedor será responsável pela dobra da cópia. A CMBH será responsável

pela entrega e recolhimento do material, portanto, o fornecedor,
obrigatoriamente,deverá estar situado em Belo Horizonte ou região
metropolitana, em um raio máximo
parcelada em unidade.

de 10 km de distância

da CMBH. Entrega

Item 24 - Cópia A3 Color: Colorida, no tamanho A3, em papel sulfite, 240g/m2, cor
branca. Não chapado. Para essa impressão, podem ser solicitados cortes nas dimensões

referentes ao tamanho A4 ou A5. O fornecedor será responsável pela dobra da cópia. A

CMBHserá responsávelpela entrega e recolhimento do material, portanto
fornecedor, obrigatoriamente, deverá estar situado em Belo Horizonte ou região
metropolitana, em um raio máximo de 10 km de distância
parcelada em unidade.

da CMBH. Entrega

e Item 25 - Encadernação em Espiral: Encadernação em espiral e inclusão de capa de cor

transparente, lisa, contracapa plásticas de volumes de 200 folhas, tamanho A4 ou tamanho
r

k'

ofício.A CMBHserá responsávelpela entrega e recolhimento do material, portanto, o

fornecedor,obrigatoriamente,deverá estar situado em Belo Horizonte ou região
metropolitana, em um raio máximo de 10 km de distância da CMBH.Entregaparceladaem
unidade.

B Item 26 - Envelope Convite, Timbrado: Papel off.set, 90 g/mz, cor branca, timbrado,
impressãol x l cor, formato 17,5 cm x 24 cm. A arte será fornecida pela CMBH.Entrega
parcelada em pacote com 1.000 unidades cantados de].00 em 100.

\

e [tem 27 - Envelope Ofício, Timbrado: Em papel off.set, 75g/mz, cor branca, impressão
l x l cor, formato 11,4 cm x 22,9 cm. A arte será fornecida pela CMBH.Entrega parcelada em
pacote com 1.000 unidades cantados de 100 em 100.
e Item

28 - Enve

Temia de Refbrêncía -- Versão 02
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em pacote com 1.000 unidades cantados de 100 em 100.

e Item 29 - Envelope tipo Saco Para Diploma, Timbrado: Em papel off-set, 90 g/m',
impressão l x 0 cor, formato 32,5 cm x 45 cm. A arte será fornecida pela CMBH. Entrega parcelada
em pacote com 1.000 unidades cantadosde 100 em 100.
e Item 30 - Flyer: Em papel couchê, fosco ou liso (a ser definido a cada pedido), 115 g/m:,

4 x 4 cor, medindo 15 cm x 21 cm. A arte será fornecida pela CMBH.Entrega parcelada em
pacotes com 250 unidades.

B Item 31- Folder: Papel couchê,fosco ou liso (a ser definido a cadapedido), 150 g/mz,
impressão 4 x 4 cores, formato 24 cm x 33 cm, com duas dobras. Poderá ter aplicação de retícula
ou foto. A arte será fornecida pela CMBH. Entrega parcelada em pacotes com 250 unidades.
8 Lote 2 - Impressões

Item 32 - Impressão AO Colar: Colorida,no tamanho AO,em papel sulfite branco.Não
chapada. O fornecedor será responsável pela dobra da cópia. A CMBH será responsável

pelo envio do arquivo por e'mail e/ou em mídia digital e recolhimentodo
material, portanto, o fornecedor, obrigatoriamente, deverá estar situado em Belo
Horizonte ou região metropolitana, em um raio máximo de 10 km de distância da
CMBH. Entrega parcelada em unidade.
Item 33 - Impressão AO PeB: Monocromática, no tamanho AO, em papel sulfite branco.

Não chapada.O fornecedorserá responsávelpela dobra da cópia.A CMBH será

responsávelpelo envio do arquivo por e'mail e/ou em médiadigital e
recolhimento do material, portanto, o fornecedor, obrigatoriamente, deverá estar
situado em Belo Horizonte ou região metropolitana, em um raio máximo de 10 km
de distância da CMBH. Entrega parcelada em unidade.

Item 34 - Impressão AI Colos: Colorida, no tamanho AI, em papel sulfite branco. Não
chapada. O fornecedor será responsável pela dobra da cópia. A CMBH será responsável

pelo envio do arquivo por e'mail e/ou em mídia digital e recolhimentodo

P

material, portanto, o fornecedor, obrigatoriamente, deverá estar situado em Belo
Horizonte ou região metropolitana, em um raio máximo de 10 km de distância da
CMBH. Entrega parcelada em unidade.
Item 35 - Impressão AI PeB: Monocromática, no tamanho AI, em papel sulfite branco.

Não chapado. O fornecedor será responsável pela dobra da cópia. A CMBH será

responsávelpelo envio do arquivo por e'mail e/ou em médiadigital e
recolhimento do material, portanto, o fornecedor, obrigatoriamente, deverá estar
situado em Belo Horizonte ou região metropolitana, em um raio máximo de 10 km
de distância da CMBH. Entrega parcelada em unidade.

Item 36 Impressão A2 Colos: Colorida.no tamanho A2, em papel su ate branco. Não
6
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chapadõl"O'fornecedor

pelo envio do arquivo por e-mail e/ou em mídia digital e recolhimento do
material, portanto, o fornecedor, obrigatoriamente, deverá estar situado em Belo
Horizonte ou região metropolitana, em um raio máximo de 10 km de distância da
CMBH. Entrega parcelada em unidade.

Item 37 - Impressão A2 PeB: Monocromática,no tamanhoA2, em papel sulfite branco.

Não chapado.O fornecedorserá responsávelpela dobra da cópia.A CMBH será

responsávelpelo envio do arquivo por e-mail e/ou em mídia digital e
recolhimento do material, portanto, o fornecedor, obrigatoriamente, deverá ef
situado em Belo Horizonte ou região metropolitana, em um raio máximo de 10 km
de distância da CMBH. Entrega parcelada em unidade.
Item 38 - Impressão A3 Color: Colorida, no tamanho A3, em papel sulfite, 240g/m2, cor
branca. Não chapado.Para essa impressão, podem ser solicitados cortes nas dimensões

referentes ao tamanho A4 ou A5. O fornecedor será responsável pela dobra da cópia. A

CMBHserá responsável pelo envio do arquivo por e-mail e/ou em mídia digital e
recolhimento do material, portanto, o fornecedor, obrigatoriamente, deverá estar
situado em Belo Horizonte ou região metropolitana, em um raio máximo de 10 km
de distância da CMBH. Entrega parcelada em unidade.

Item 39 - Impressão AO alongado: Colorida,no tamanhoAOalongado,empapel sulfite,
cor branca. Não chapada. O fornecedor será responsável pela dobra da cópia. A CMBH

será responsávelpelo envio do arquivo por e-mail e/ou em mídia digital e

&

recolhimento do material. portanto, o fornecedor, obrigatoriamente, deverá es
situado em Belo Horizonte ou região metropolitana, em um raio máximo de 10 km
de distância da CMBH. Entrega parcelada em unidade.
Item 40 - Impressão AI alongado: Colorida, no tamanho AI alongado, em papel sulfite,
cor branca. Não chapado. O fornecedor será responsável pela dobra da cópia. A CMBH

será responsávelpelo envio do arquivo por e-mail e/ou em mídia digital e
recolhimento do material, portanto, o fornecedor, obrigatoriamente, deverá estar
situado em Belo Horizonte ou região metropolitana, em um raio máximo de 10 km
de distância da CMBH. Entrega parcelada em unidade.

Q

Item 41 - Impressão A2 alongado: Colorida,no tamanhoA2 alongado,empapel sulfite,
cor branca. Não chapado.O fornecedor será responsável pela dobra da cópia. A CMBH

será responsávelpelo envio do arquivo por e-mail e/ou em mídia digital e
recolhimento do material, portanto, o fornecedor, obrigatoriamente, deverá estar
situado em Belo Horizonte ou região metropolitana, em um raio máximo de 10 km
de distância da CMBH. Entrega parcelada em unidade.
Tempo de Referência - Versão 02
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Item 42 - Impressão AO color chapada: Colorida, no tamanho AO,em papel sulHite
branco, CHAPADA. O fornecedor será responsável pela dobra da cópia. A CMBH será

responsávelpelo envio do arquivo por e'mail e/ou em mídla digital e
recolhimento do material, portanto, o fornecedor, obrigatoriamente, deverá estar
situado em Belo Horizonte ou região metropolitana, em um raio máximo de 10 km
de distância da CMBH. Entrega parcelada em unidade.

Item 43 - Impressão AI calor chapada: Colorida, no tamanho AI, em papel sulfite
branco. CHAPADA. O fornecedor será responsável pela dobra da cópia. A CMBH será

responsável
pelo envio do arquivopor e'mail e/ou em mídia digital e
recolhimento do material, portanto, o fornecedor, obrigatoriamente, deverá estar
situado em Belo Horizonte ou região metropolitana, em um raio máximo de 10 km
de distância da CMBH. Entrega parcelada em unidade.

Item 44 - Impressão A2 colos chapada: Colorida, no tamanho A2, em papel sulfite
branco. CHAPADA.O fornecedor será responsável pela dobra da cópia. A CMBH será

responsávelpelo envio do arquivo por e'mail e/ou em mídia digital e
recolhimento do material, portanto, o fornecedor. obrigatoriamente, deverá estar
situado em Belo Horizonte ou região metropolitana, em um raio máximo de 10 km
de distância da CMBH. Entrega parcelada em unidade.

Visando garantir a nldedignidade entre as artes produzidas na CMBH e o produto final dos
serviços elencados anteriormente, antes da execução destes poderá ser exigida produção de
prova gráfica final dos itens, exceto no caso dos Itens 2, 3, 4, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44.

Os produtos deveria ser entregues na CMBH,à Avenida dos Andradas, ne 3.100, Seçãode ServiçosGerais e
Protocolo, sala B 104, bairro Santa Efigênia,Belo Horizonte, Minas Gerais,em horário comercial (08:00 às
18:00 horas) dos dias úteis.Tel.:(31) 3555 1250

P única
Para ositens:

©

14 e 17.

r Consta nte
Para ositens:
17Parcelada
Para os itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1i, 12, 13, 15, i6, i8, i9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44.
Definir forma

de parcelamento:

Tendo de Referência -- Versão 02
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9. PRAZOPARAAENTREGADOBEMOUP

No seguinte prazo:
A partir da emissão da Ordem de Compra conforme prazos abaixo:

Entrega em até 01 dia útil (prazo para conclusão e disponibilização para retirada do objeto) - ltens18, 19, 20.
21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39, 40, 41, 42, 43 e 44.
Entregaem até 03 dias úteis - Itens 1, 2, 3, 4, 6, 15, 16, 17 e 31.
Entrega em até 05 dias úteis - Itens 5, 12, 29 e 30.
'nta

Entrega em até 10 dias úteis - Itens 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 26, 27 e 28

P

10. PRAZOFINAL PARA A PRESTAÇ49 DO SERVIÇO

Execução do serviço até o término da vigência contratual
11. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA PARA O BEM OU SERVIÇO (refere-se à garantia quanto aos

vícios (defeitos) dos produtos ou dos serviços)

É caso de exigência de garantia com prazo superior ao previsto no Código de Defesa do
Consumidor (art. 26. Lei 8.078/1 990)?
Não
12

GARANTIA CONTRATUAL (refere-se à garantia do adlmplemento e do fiel cumprimento das

obrigações assumidas pela contratada, no$ termos do art. 56 da Lei 8.666/199i)

Exigência de garantia contratual?
Não

\

Obsewação: conforme art, 56 da Lei 8.666/1993. a referida garantia não excederá a 5% do
valor do contrato, salvo para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo
alta complexidadetécnica e riscos financeiros consideráveis.quando o limite poderá ser
elevado para até 10%.
13. DOCUMENTOSADICIONAIS DE HABILITAÇÃO

IZ Nenhum
r

Atestado de Capacidade Técnica

I' Declaraçãode Disponibilidade de Pessoal
r' Declaração de Disponibilidade de Equipamentos
r' Registros de Profissional/Empresa

r Certidão de Falência/RecuperaçãoJudicial
I' Análise de Índices Financeiros

r

Outro:

Termo de Referência -- Versão 02
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14.NECESSIDADEDEAMOSTRA

Não
15.CONDIÇÕES DEPAGAMENTO

são as previstasnos modelosde
As condições
de pagamento

Minuta

de

gcNQla..ds..Empenhedisponíveis no Portal da CMBH.

Existem adaptações a serem consideradas nas condições e nos prazos de pagamento para
atendimento ao objeto especificado?
Não
Obs.: Caso as alterações constantes neste item conflitem com as condições estabelecidas no edital
e seus anexos, prevalecerão as alterações indicadas neste Termo de Referência.
16.FATURAMENTO

O faturamentoserá realizado
Porevento
Observação
17.PENALIDADES

As penalidades aplicáveis são as previstas na Portaria 16.707/2016,constantes nos
modelos de

disponíveis no Portal da

CMBH.

]

Existem adaptações a serem consideradas nas penalidades para atendimento ao objeto
especificado?
Não
Ü

Obs.: Caso as alterações constantes neste item conflitem com as condições estabelecidas no edital
e seus anexos, prevalecerão as alterações indicadas neste Termo de Referência.
18.GESTORDACONTRATAÇÃO
O Gestor será o titular do seguinte setor: Seçãode ServiçosGerais e Protocolo

Será designado Fiscal para esta contratação? Em caso negativo, o Gestor será responsável
pela fiscalização.
Não
10
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Início da vigência

;4.8

A partir da assinatura do contrato/emissão da nota de empenho.

iÜ-'

/"b/'\

o'CO

Duração da vigência:

Até o final do exercícioda contratação.

\

Ê.

l lrn

r

d@

;ues ...6c,/
.#(sü.'

Em caso de vigência superior a 12 meses, justificar a vantajosidadeda contratação pelo
período solicitado:

Observações

- Em caso de Registrode Preços,a vigência da ata será de 12 (doze) meses,conformeminuta
padrão de Ata de Registro de Preços. A vigência de que trata este campo se refere à contratação.
21.POSSIBILIDADEDEPRORROGAÇÃO

Nos termos do art. 57 da Lei 8.666/1 993. a presente contratação:
Não poderá ultrapassar os créditos orçamentários do exercício da contratação

22.INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES
Para os itens 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 foi definido que a
CMBHserá responsávelpela entrega e recolhimento do material por se tratar de itens de baixo valor e
execuçãounitária. Diante do repetido fracasso das tentativas de contratações de itens que compõem os lotpcitados nos pregões 12/2015 e 03/2017, verificamos junto ao mercado que o valor da despesacom frete é
muito superior ao valor dos serviços prestados.
Assim, considerando que a CMBH possui um contrato de transporte de pequenosobjetos, optamos por retirar
das empresaso custo com o transporte para tornar viável a prestação do serviço.
De outro lado, a Administração Públicadeve sempre, por força constitucional, se pautar pelo princípio da
Economicidade na gestão de recursos públicos. Desta forma, foi estabelecido que a empresa vencedora deve
estar localizada em um raio máximo de 10 km de distância da sede da CMBH, para evitar custos excessivos

%,

com transporte. Considerando que o raio delimitado abrange quase a totalidade do município de Belo
Horizonte e uma parte da região metropolitana, será possível a participação de um grande número de
fornecedores.
Diante do exposto, embora tenhamos conhecimento da não recomendação da Leíà restrição de empresas
partícipes de certames públicos, entendemos que, neste caso específico, tal restrição é absolutamente
necessária pelas razões citadas.

Q

. Os campos a seguir sãa de uso interno da CMBH

Termo de Referência - Versão 02
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROPOSTA COMERCIAL - PREGÃO ELETRÕNIC0 31/2019 (SRP)
DADOS DA EMPRESA

Razão social

/

CNPJ:

l

Endereço:

\

IPbgHa\a«à@

ITelefone/Cel

CEP:

E-mail:
DADOSDOOBJETO

Bem/Serviço

Item ne

Unidade

l Quantidade l

Preço

Marca

Unitário

Preço Total(R$)

(R$)

l

IAdesivo

Pacote100
unidades

7

0,00

2

Adesito Toten

Unidade

20

0,00

3

Bannerl

Unidade

30

0,00

4

Banner2

Unidade

20

0,00

7

0,00

Pacote ].00

5

IBioco de anotações/ receituário médico

6

IBattom

Pacote100
unidades

20

0,00

7

ICalendarío de Mesa

Pacote500
unidades

3

0,00

8

ICapade Processo

Pacote500
unidades

13

0,00

9

jcapa com Bolsa

Pacote500
unidades

7

0,00

J.o

jcapa com Dorso

Milheiro

3

0,00

ll

ICartio de Credenciamento

Milheira

7

0,00

12

ICartaz

Pacote25
unidades

40

0,00

13 jcartilha

Pacote 500
unidades

12

0,00

Unidade

70

0,00

Pacote250
unidades

180

0,00

Pacote250
unidades

60

0,00

Pacote500
unidades

4

0,00

14 jcertificado
Convite cor CMYKcom envelope (ampla

concorrência-LC123/2006)
16

Convite cor CMYKcom envelope
l(exciusivo ME/EPP

17

- LC123/2006)

IConvite cor Pantone com envelope

unidades

Q

M.J

n

W

GRUPO
01
Item ne

Bem/Serviço

lzabella
Santos
eNÜ;18:Bããi""'',/
ORHIB 15 83ê((:gu:B9

Unidade

Quantidade

Marca

Unitário

Preço Total(R$)

18

Cópia AO Colar

Unidade

10

0,00

19

Cópia AO PeB

Unidade

15

0,00

20

Cópia AI Colar

Unidade

10

0,00

21

Cópia AI PeB

Unidade

60

22

Cópia A2 Calor

Unidade

15

0,00

23

Cópia A2 PeB

Unidade

60

0,00

24

CopiaA3 Calor

Unidade

50

0,00

0,00

TOTALDOGRUPOOI

Item ng

Bem/Serviço

0.00

Unidade

Preço

Quantidade

Marca

Unitário

Preço Total(R$)

(R$)
25

Encadernação em Espiral

Unidade

26

Envelope Convite, Timbrado, off-set
branca

27

400

0,00

Milheiro

12

0,00

Envelope Ofício, Timbrado, off-set
branca

Milheiro

15

0,00

28

Envelope tipo Saco, Timbrado, off- set
branca

Milheiro

6

0,00

29

Envelope tipo Saco Para Diploma,
Timbrado, off-set branca

Milheiro

5

0,00

30

Flyer

Pacote250
unidades

24

0,00

31

Folder

Pacote250
unidades

12

0,00

$

GRUPO
02
Item n9

Preço
Bem/Serviço

Unidade

Quantidade

Unitário

Preço Total(R$)

32

Impressão AO Calor

Unidade

10

0,00

33

Impressão AO PeB

Unidade

50

0,00

34

Impressão AI Calor

Unidade

55

0,00

35

Impressão AI PeB

Unidade

150

0,00

; - 324-p'
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0,00

36

Impressão A2 Calor

Unidade

37

Impressão A2 PeB

Unidade

130

0,00

38

Impressão A3 Calor

Unidade

40

0,00

39

Impressão AO alongada

Unidade

20

0,00

40

Impressão AI alongado

Unidade

20

D,00

41

Impressão A2 alongada

Unidade

20

0,00

42

Impressão AO chapada

Unidade

20

0,00

43

Impressão AI chapada

Unidade

20

0,00

44

Impressão A2 chapada

Unidade

20

0,00

0,00

TOTALDOGRUP002

TOTAL GERAL DA PROPOSTA

l

R$ O,OO

dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final estipulada
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

para a sua entrega).

Os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições,especificaçõese característicasprevistas no ANEXO
TERMODE REFERÊNCIA
do edital respectivo, responsabilizando-sea licítante, com a apresentação de sua proposta, pela

veracidadedestainformação.
Local:
Data:

Representante legal da empresa/Responsável

©

q

ANEXOPADRAO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL
PORGRUPODEITENSEMSRP

1 - Para o julgamento das propostas comerciais, o(a) PREGOEIRO(A)levará em
consideração o MENOR PREÇO TOTAL OFERTADO PARA CADA. GRUPO DE
TENS desde que atendidas a todas as demais especificaçõesdo edital e de seus
anexos, sendo desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo.

2 - Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO de cada item do grupo de
itens

3 - A CMBH poderá adjudicar parcialmenteum grupo de. itens: se. em relação a
qualqueritem dele componente se cotar.preço divorciado da realidad:e de mercado.
conforme apurado pelas pesquisas preliminares. Neste caso, tal item discrepalTte será

retirado do grupo de itens, adjudicando-seà licitante vencedora os demais itens do
mesmo grupo. ajustando-se o preço total respectivo a essa subtração.

4 - Todos os preços deverão ser cotados com no máximo. duas casas decimais. Não
sideradas as casas decimais a partir da
sendo observada esta regra,
terceira, sem arredondam

'w
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1 - Para o julgamento das propostas comerciais, o(a) PREGOEIRO(A) levará em
consideração o MENOR PREÇO OFERTADO PARA CADA ITEM/ITEM UNICO
,desde que atendidas a

todas as demais especificações do edital e de seus anexos. sendo desclassificadas as
propostas que estiverem em desacordo.
2 - Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO de cada item/do item
unico

3 - Todos os preços deverão ser cotados com. no máximo. duas casas decimais. Não
sendo observada esta regra, serão desconsideradasas casas decimais a partir da
terceira, sem arredondamento.

\.d'.'

#q

32G-r; K,
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Clãudio

ProcuradorGera
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ANEXOPADRÃO
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAAJUSTADA
1 - A licitante vencedora do certame para cada item ou grupo de itens.

conforme o caso, deverá entregar ao(à) PREGOEIRO(A)a proposta
comercial

ajustada ao preço final

decorrente

da fase de lances

(observado o disposto neste anexo), sob pena .de desclassificação .e de
aplicação, a critério da CMBH. das penalidades previstas no item 12 do edital e
de outras penalidades legalmente admissíveis.

2 - Na proposta comercial ajustada a ser entregue, é permitida a readequação

não linear dos preços, a critério da licitante. desde que todos os preços
sejam menores ou iguais aos preços constantes da proposta inicial:
respeitado como limite máximo da proposta ajustada o respectivo preço final
apuradonafase delances.
2.1 - Na hipótese de não apresentação ou de apresentação.de proposta
comercial ajustada em desacordo com as restrições previstas no item 2 acima.

esta não será aceita pelo(a) PREGOEIRO(A),que fará a readequaçãolinear
dos preços ao preço final ofertado, com base na proporção de cada item em
relação ao total ofertado na proposta inicial.
2.2 - Para fins do disposto no subitem anterior, o(a) PREGOEIRO(A)
considerará a regra quanto ao número de casas decimais fixada no ANEXO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL do edital.
adequando o preço final ofertado ao valor equivalente ao somatório dos itens.
conforme disposto nos subitçns 5.4.3 e 5.4.4 do edital
L
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ANEXOPADRÃO
APLICÃÇÃODO SISTEMADEREGISTRODEPREÇOS

162

Geral Adjunto
LG24.711

l-ATADEREGISTRODEPREÇOS
1.1 - Homologada a licitação, a CMBH convocará a licitante vencedora de cada

item/grupode itens para assinar a ata de registro de preços, sob pena de
decair o direito a ter os seus preços registrados e de Ihe serem aplicadas as
penalidadeslegais cabíveis.

1.1.1 - Caso a vencedora do certame deixe de assinar a ata após a
convocação pela CMBH, poderão ser aplicadas as penalidades previstas
no subitem 12.2 do edital, sem prejuízo de outras cominações legais.

1.2 - Se a licitante vencedora de cada item/grupo de itens deixar de assinar a
ata de registro de preços o(a) PREGOEIRO(A) poderá examinar as propostas
subsequentes e a habilitação das licitantes, segundo a ordem de classificação.
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, podendo, ainda,
promover negociação de preços com os autores dessas propostas
subsequentes.
1.3 - A ata de registro de preços, que será celebrada de acordo com a minuta
constante do ANEXO MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do edital.

terá validade de 12 (doze)meses, a contar da data de sua assinatura.não
podendo serprorrogada.

1.4 - O gestor da ata de registro de preços será o indicado no ANEXO TERMO
DE REFERÊNCIA do edital. o qual será também o fiscal do registro de preços.
a quem caberá todos os ates relacionados ao controle e à administração da
ata, inclusive os decorrentes das adesões, tudo nos termos fixados no ANEXO
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
1.5 - O registro de preços poderá ser cancelado nos termos fixados no ANEXO
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

'bç

@

1.6 - Aplicam-se à assinatura da ata. todos os prazos e penalidades previstas
neste edital para a assinatura do contrato, inclusive o previsto no subitem 8.3.5.

2-DOSCONTRATOS
2.1 - Havendo demanda futura para a contratação de itens da ata de registro de
preços, a CMBH convocará o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO para firmar o
contrato, observado o disposto no item 11 do edital.

2.2 - Os contratos decorrentes da ata d3 registrp de preços somente poderão
ser firmados no prazo de validade desta.
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F-3? CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON'
xià8âã$#;'2.2.1 - Aplica-se o disposto no subitem 2.2 deste edital aos contrat%«,;d;:E=' A-j«..
i)AB/f,:G 24.711
celebrados por outros órgãos ou entidades. decorrentes de adesões
feitas à ata de registro de preços gerenciada pela CMBH.

2.3 - O gestor dos contratos eventualmente celebrados pela CMBH.
decorrentes da ata de registro de preços. será o indicado no ANEXO TERMO
DE REFERÊNCIA, o qual será também o fiscal dos contratos.
2.3.1 - A gestão e a fiscalização supracitadas serão desenvolvidas com
o apoio dos responsáveis pelas áreas demandantes, os quais serão
corresponsáveis por esta gestão/fiscalização.

32'?-v K.,
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ANEXOPADRÃO
MINUTADE ATA DIPEGISTRO DÇ PREÇOS
:fP«UÇI»»+'i3q'hetiHNe.

ATA DE REGISTRODE PREÇOSPARA FUTURASE
EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE

EMPRESA(S)

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.inscrita
no CNPJ sob o n' 17.316.563/0001-96.com sede nesta Capital, na Avenida

dos Andradas. n' 3.100, Bairro Santa Efigênia. aqui representadapor seu
Presidente,
os

p!!!i?!.

doravante designada CMBH, resolve rogistrar
.da(s)..egplel??Çs)

,abaixo

indicada(s),

doravante

designada(s)

FORNECEDOR(ES) BENEFICIÁRIO(S), como resultado da classificação das
propostas comerciais apresentadas no curso do PREGÃO
'
NO
.../..
Nados as condições do edital respectivo e os preceitos das Leis
Federais n's l0.520/2002 e 8.666/1993, mediante as condições pactuadas
nesta ata

/
Empresa:

/

CNPJ Ro:
Endereço:

Rua

Ra

Cidade

Bairro

Representante
legal:.

l - OBJETO

á.#'
\.A u

1.1 - A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futuras e
eventuais contrataçõesde empresa(s)
. conforme
especificações constantes do ANEXO TERMO DE REFEREl\CIA do edital

W
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relativo ao PREGÃO
N' ..../..
da proposta
apresentada pelo(s) FORNECEDOR(ES) BÉiiÉFICIÁRIO(S).

1.2 - Este instrumento não obriga a CMBH a contratar os itens nele registrados
e nem a firmar contratações nas quantidades estimadas.

2-PREÇOS REGISTRADOS
2.1 - Os preços registrados, com os seus respectivos quantitativos estimados
são os constantes do ANEXO ll desta ata.

2.2 - A especificaçãocompleta do objeto desta ata é aquela constante do
ANEXOI.

3-VIGÊNCIA
3.1 - A vigência desta ata será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura, não podendo ser prorrogada.

3.2 - Os contratos decorrentes desta ata de registro de preços somente
poderão ser firmados durante o prazo de validade desta.
4 - GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O gerenciamento desta ata de registro de preços.caberá ao gestor do
contrato. indicado no ANEXO 1, que será também o fiscal do registro de
preços, a quem compete avaliar o mercado periodicamente, promover as
negociações necessárias ao ajustamento dos preços, publicar as eventuais
alterações de preços, publicar trimestralmente os preços registrados e
gerenciar as adesões eventualmente solicitadas.

4.2 - A CMBH não está obrigada a contratar o objeto licitada no montante
registrado. ficando a seu exclusivo critério a definição do momento e do
quantuma ser contratado.
4.3 - A CMBH poderá realizar nova licitação para a contratação de um ou mais
itens/grupo de itens registrados na ata, obede.lida a legislação pertinente.
hipótese em que, quando o preço da nova contrataFaofor igual ou superior
ao preço registrado, o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO terá assegurado o
direito à contrataçãono preço registrado.

4.4 - Durante a vigência desta ata, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis. exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente
comprovadas das situações previstas na alínea "d", do inciso 11,do arKlgo65,

ç 'q;
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da Lei. Federal n' 8.666/1993 (manutenção do equilíbrio econõmié6E/MG;i:ãl
financeiro) ou de redução dos preços praticados no mercado.
4.5 - Mesmo se comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d". do

nciso 11,do artigo 65. da Lei Federaln' 8.666/1993.a CMBH, se julgar
-:.,conveniente.
poderá optar por cancelar esta ata e promover outro
licitatório.
'" ' processo
'
4.6 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado e definidos os
novos preços máximos a serem pagos pela CMBH, o(s)
FORNECEDOR(ES) BENEFICIÁRIO(S)será(ão) convocado(s) pelo gestor
da ata para negociação dos preços registrados nesta ata. ' '''
' ' '
4.7

Qualquer cidadão é p.arte.legítima para impugnar os preços registrados
em razão de incompatibilidadedesses com os preços vigentes no mercado.
mediante petição a ser entregue à CMBH, na Avenida dos Andradas n'
3.100, no Bairro Santa Efigênia..Belo Horizonte. Minas Gerais, endereçada
ao gestor da ata indicado no ANEXO l desta ata.
'

4.8 - Na gestão desta ata de registro de preços, o gestor/fiscal deverá realizar o
controle das contratações feitas pela CMBH, qualitativa e quantitativamente.
visando, inclusive, que não se excedam os limites estimados para essas

contratações.

'

4.8.1 - Caberá também ao gestor/fiscal realizar o controle das adesões feitas.
visando que não se excedam os limites definidos para as mesmas.
4.9 - O(S) FORNECEDOR(ES) BENEFICIÁRIO(S) deverá(ão) designar um
membro de seu quadro de pessoal para ser o responsável da(s) empresa(s)
poresta ataderegistrodepreçosjuntoàCMBH.
'
''

«2'

@
#,

4.9.1 - O gestor#iscal do registro de preços poderá, a qualquer momento.
solicitar ao(s) FORNECEDOR(ES) BENEFICIÁRIO(Sj a substituição do
responsável. caso o mesmo não conduza de forma satisfatória. em nome
da(s) empresa(s). a administração desta ata de registro de preços e das
contratações dela decorrentes.
4.10 - A ata de registro de preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada
por..qualquer órgão ou entidade da administração pública (adesão),
mediante anuência da CMBH e do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO.
''
4.10.1

Os órgãos e entidades, quando desejarem fazer uso da ata de
registro de preços deverão consultar a CMBH e o FORNECEDOR
BENEFICIÁRIO. por escrito, para man ifestação sc bre a possibilidadede
adesão

%,«
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4.10 .2 - Caberá ao FORNECEDOR BENEFICIÁRIO da ata de registro de
P

reços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela

a ceitação ou não

do fornecimento decorrente da adesão, desde que não
rejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata e
a ssumidascom a CMBH.
P

4.10.3

- As contratações

adicionais

a que se refere

o subítem

4.10

(adesões) não poderãoexceder, por órgão ou entidade, a 100 % (cem
por cento) do quantitativo de cada item/grupo de itens do ato
convocatória e registrado na ata de registro de preços para a CMBH.

4.10.4 - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item/grupo de itens registrado para a CMBH, independentemente do
número de órgãos ou entidades que aderirem.
4.10.5 - Após a autorização da CMBH. o órgão ou a entidade que solicitar a
adesão deverá efetivar a contratação respectiva em até 90 (noventa)
dias, observado o prazo de vigência da ata.
4.10.6 - Compete ao órgão ou entidade que aderir todos os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório. de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento
de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações.
informando as ocorrências à CMBH.

«

4.11 - A CMBH não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou
pessoas não autorizados.

l
5 - CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO OBJETO

},

5.1 - Havendo a necessidade do fornecimento, a CMBH .fará a contratação
mediante a convocação do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO para firmar o
contrato. conforme disposto no item ll do edital do Pregão
no

é

l

5.2 - As condições exigíveis para a execução do objeto são aquelas previstas
no ANEXO l desta ata.

6-0BRIGAÇOES
FORNECEDOR
As obrigações de responsabilidade da CMBH. do
BENEFICIÁRIO, do gestor/fiscal desta ata de registro de preços, do

@
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MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
gestor/fiscal do contrato e da CONTRATADA estão previstas no
desta ata e no edital do Pregão
Ro.. /
7 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1 - O registro de preços poderá ser cancelado nos seguintes casos:
1- pelo descumprimento, por parte do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO.das
condições definidas nesta ata de registro de preçosl

11- quando o FORNECEDORBENEFICIÁRIOnão atender à convocação
para firmar as obrigações decorrentes do registro de preços ou não firmar o
contrato no prazo estabelecido pela Adminístraçãol
111
- na hipótese de inexecução do objeto;
IV - na hipótese dos preços registrados tornarem-se superiores àqueles
praticados no mercado e o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO se recusar a
adequa-los na forma prevista no edital e nesta ata de regístro de preços;
V - por razões de interesse públicos
VI - quando o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO for punido com

suspensão/impedimento
de licitar ou contratarcom a CMBHou com a
Prefeitura Municipal de Belo Horízontel
Vll - quando o FORNECEDOR BENEFICIÁRIOfor declarado inidõneo para
licitar ou contratar com a Administração Pública.

7.2 - O FORNECEDOR BENEFICIÁRIO poderá solicitar o cancelamento do
registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a execução do objeto, decorrente de caso fortuito ou de força

maior, devidamente comprovado, nas hipóteses compreendidas na
legislação pertinente aplicável.
7.3 - A notificação ao FORNECEDOR BENEFICIÁRIO para o cancelamento
dos preços registrados será publicada no Diário Oficial do Município de Belo
Horizonte.

€,

7.4 - O cancelamento

do registro de preços, nas hipóteses previstas,

assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por
despacho da autoridade superior e publicado no Diário Oficial do Município
de Belo Horizonte.
7.5 - Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nos incisos l a IV do subitem

7.1 desta ata, a CMBHpoderáaplicar as sançõesprevistasem lei, no
instrumento convocatório e na ata de registro de preços, garantida a defesa
prévia, nos termos da legislação aplicável.

7.6 - O FORNECEDOR BENEFICÁRIO que não aceitar reduzir seu preço ao
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZO
de fornecer o item/grupo de itens no novo preço máximo possível de ser
pago pela CMBH.

7.7 - A ata de registro de preços será cancelada automaticamente nas
seguintessituações:
/''-'UL
1- por decurso de seu prazo de vigência;
11- quando não restar fornecedor registrado.

n"'-bf'
\

8-SANÇÕESADMINISTRATIVAS
P

8.1 - Pela inexecução total ou parcial deste contrato poderá a CMBH aplicar à
CONTRATADA, além das demais cominações legais pertinentes, as
seguintes sanções:
a)advertência;
b) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dla de atraso na execução
do objeto ou por dia de atraso no cumprimento contratual ou legal=até o 30'
(trigésimo)dia, calculada sobre o preço total do contrato, por ocorrência;
c) multa de 10% (dez por cento) calculadasobre o preço total do contrato.
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no
cumprimento de obrigação contratual ou legall
d) multa de 20% (vinte por cento) calculada.sobre.o preço.total do contrato,
na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente,desistir do contrato ou
der causa à sua rescisão. bem como nos demais casos de descumprimento
contratual. quando a CMBH, em face da menor gravidade do fato e mediante
motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser
aplicada;

F

o) impedimentode licitar e contratar com a Administração
Públicado
'\

Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgão público;

©
'$,

g) rescisão contratual, aplicável independentemente
de efetiva aplicação
de qualquer das penalidades anteriores.

8.2 - As sanções definidas no subitem 8.1 poderão ser aplicadas pelas
seguintes pessoas. autonomamente:
a) letra "a" --> pelo Presidente, pelo Diretor, ou equivalente, da área
gestoradocontrato,

peloGestordoContratol

.

:

. ...

u-

É/'f

n)

b) letras "b", "c" e "d"--> pelo Presidente, pelo ulretor, ou equlvaitsíite, ua ('--tbÂÓ'
área gestora do contratos
c) letras "e", "f" e "g" --> pelo Presidente.

t9n,
&Í"
/

8.3 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos
pagamentos devidos pela CMBH, e, na insuficiência ou falta desses, serão
descontados da garantia contratual.

8.3.1 - Se os valores das multas aplicadas forem superiores aos pagamentos

devidos pela Câmara Municipal ou da garantia contratua
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contratada recolher a diferença no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a
contar de notificação específica para esse fim.
8.3.2 - Em caso de não pagamento no prazo previsto no parágrafo anterior o

valor da multa sofrerá correção diária pelo IPCA-E a partir da data da
notificação.
8.4 - Em face da gravidade da infração. poderão ser aplicadas as penalidades
definidas nas letras "e", "f" e "g" cumulativamentecom a multa cabível.
8.5 - 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.
8.6 - Para os fins do subitem 8.1, entende-se por "preço total do contrato"
X aquele correspondente à soma dos preços totais de todos os itens/grupos
r \de itens registrados para os quais o FORNECEDOR BENEFtCtÁRIO'vier a
descumprir as respectivasobrigações.

9 - ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de
registro de preços inclusive o acréscimo de que trata o $ 1' do artigo 65 da
Lei Federalno 8.666/1993.
'
'

Q,

9.2 - Os eventuais contratos decorrentes desta ata de registro de preços, por
sua vez, poderão ser alterados com observância do disposto no artigo 65da
Lei Federaln' 8.666/1993.
'

IO-DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias nesta ata de registro de
preços serão efetuadas por intermédio de lavratura de termo aditivo.
observados os procedimentos legais pertinentes.

l0.2 - Independentementede transcrição, integram a presente ata o edital do
certame.que.?.fulldamenta, a documentação e a(s) proposta(s) comercial(is)
do(s) FORNECEDOR(ES) BENEFICIÁRIO(S),no que estas não conflitarem
com o edital e com a ata.

l0.3 - Constituem anexos desta atam
ANEXO 1 - cópia do Termo

erência

demandante.

q
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ANEXO ll - cópia da(s) proposta(s) comercial(is) apresentada(s)
FORNECEDOR(ES) BENEFICIÁRIO(S).

l0.4 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes das
Leis Federais n's 10.520/2002 e 8.666/1993.

ll-FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte. Minas Gerais. para dirimir as
dúvidas oriundas desta ata de registro de preços-

12-ACEITAÇÃO
E por estarem assim ajustadas, assinam as partes a..presente ata em
..........) vias de igual teor. para que surta seus jurídicos e legais efeitos

Belo Horizonte.

de

de

2ONTn
Vereador
Presidente

Ç-

FORNECEDORBENEFICIARIO
ITEM/GRUPO DE ITENS .
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P
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CONTRATO Úr...jiÕii
PREÂMBULO

1.0BJETO:
Constitui objeto deste contrato
CONTRATADA, conforme detalhado nos ANEXOS l e ll.

pela

2.PARTES:
2.1.CONTRATANTE:
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.
CNPJ: 17.316.563/0001-96
Sede: Avenida dos Andradas, Ro3.100, Bairro Santa Efigênia Belo Horizonte
Representante: Vereador
'
Cargo/Função: Presidente
Gestor do contrato:
o'C(

2.2.CONTRATADO
Nome
CNPJ
Sede
Representante:
Cargo/Função:

3.DOTAÇÃO(ÕES)ORÇAMENTÁRIA(S)
4. PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

A .presente contratação possui o valor total mensal estimado
correspondendo

a um valor

global

anual

estimado de R$
. conforme detalhamento

de R$

constante

na proposta comercial da CONTRATADA e nos Anexos l e ll deste contrato.

5.VIGÊNCIA
5.1 - O presente contrato vigerá de
5.2 - A vigência do presente contrato poderá prorrogada nos termos e limites
legais. sujeita a avaliação de sua admissibilidade, possibilidade orçamentáriofinanceira e conveniência administrativa quando da efetiva demanda pela
prorrogação.
6.OBRIGAÇÕES DASPARTES
e rege-se pelos
6.1. A presente contratação decorre do Pregão n'
preceitos das Leis Federais n's l0.520/2002 e 8.666/1993.
6.2..As condições exigíveis para a execução do contrato e as obrigações da
CMBH e da CONTRATADA em relação à presente contratação são aquelas

/
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6.3. O instrumento do contrato epigrafado é composto por este preâmbulo, pelo
corpo do contrato e pelos seguintes anexos, todos constituindo um só e indivisível
documento
a do Termo de Referência apresentado pelo setor demandante.
ANEXO ll - cópia da proposta comercial apresentada pela CONTRATADA.
Belo Horizonte,

de

de

CMBH

CONTRATADA
M

sl

'b
€
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CORPODOCONTRATODOCUMENTOPADRÃO

l PREÇOECONDIÇÕESPARAPAGAMENTO
1.1 - Este contrato possui os preços detalhados no ANEXO ll
1.2

O pagamento será efetuado. conforme os tempos definidos no ANEXO 1, por
cobrança:bancária em carteira sem vencimento, por depósito bancário ou por

CON
o'COMI ij

da entrega da correspondent? nota fiscal (corretamente preenchida e
liquidada) à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, observadas as demais
disposições constantes do ANEXO l deste contrato.
1.2.1 - A CMBH não efetuará pagamento por meio de documentos com data
de vencimento pré-estabelecida .
1.3

A liquidaçãoda despesa somente será feita com o reconhecimentoformal pelo

gestordo contratode que a execuçãodo objeto se deu de forma efetiva

satisfatóriae atendendoa todas as condiçõescontratuais.

' '-'- --'

1.4 - A CMBH não efetuará. em nenhuma hipótese, pagamento antecipado
1.5

A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADAem inteira conformidade
com as exigênciaslegais e contratuais,especialmentecom as de natureza
fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias.

1.6

1.7

A CMBH, identificando quaisquer divergências na nota fiscal, especialmente no
que tange a preços e quantitativos, deverá devolvê-la à CONTRATADA para
que sejam feitas as correçõesnecessárias, reabrindo-se o prazo de lO (dez)
dias úteis citado no subitem 1.2 a partir da data de apresentaçãoda nova nota
fiscal corrigida dos vícios apontados.
O pagamento realizado pela CMBH não implicará prejuízo de a CONTRATADA

reparartoda e qualquerfalha que se apurar na execuçãodo objeto. nem
excluirá as responsabilidadesde que tratam a Lei Federal Ro l0.520/2002 o
Código de Defesa do Consumidor e/ou demais normas aplicáveis ao caso.
tudo dentro dos prazos legais pertinentes.
1.8

O.pagamento efetuado não implicará, ainda, reconhecimentopela CMBH de
adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às ' obrigações
(prev denciárias, sociais, trabalhistas. tributárias, fiscais ou quaisquer outras)
que Ihe são devidas em decorrênciada execução do objeto nem novaçãoem
relação a qualquer regra constante das especificações desta contratação' ' l
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2 - RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE DÕ 'OBJ'ETO
O recebimento e a aceitação do objeto serão feitos na forma nas condições e nos
prazos definidos no ANEXO l deste contrato.

3-REAJUSTEEREVISÃODOSPREÇOS
3.1

Tratando-se de contrato para prestação de serviços contínuos, nos termos
do artigo 57, 11,da Lei 8.666/93, os valores previstos no contrato poderão ser
reajustadas, observado o interstício mínimo de. l (um) ano contado da data
l matepara apresentação da proposta comercial ou do último reajuste, tendo
como base a variação acumulada do INPC/IBGE no períollo.
3.1.1 - O reajuste dependerá de solicitação .da. CONTRATADA e seus
efeitos financeiros serão devidos a partir da data de protocolização da
mesma solicitação,desde que observados o interstício mínimo e o
índice admitido.

3.2

Poderão ser revistos, em observância ao princípio constitucional e legal do
no contrato
equilíbrio económico-financeiro do contrato: os valores previstos

).

em decorrêndade fatos imprevisíveis.
ou previsíveis
porémde
consequências incalculáveis. retardadores ou impeditivos da execução do

ajustado ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
p:l;;fe.A
revisão dependerá de solicitação da CONTRATADA, fornecendo
os documentos que justifiquem e comprovem a alteração dos valores.

t

e seus efeitos financeirosserão devidos a partir da data de
protocolização da mesma solicitação.

].

3.3

Nos termos do art. 65, $ 8', da Lei Federal n' 8.666/1993, o reajuste e a
revisão serão efetivados mediante termo de apostila, salvo quando o mesmo
dispositivo definir em sentido contrário, hipótese em que dependerá de termo
aditivo.

4-FISCALIZAÇÃO
4.1

proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do
objeto, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou das
impropriedades observadas.
..
,.
.':. .. --,.--.
'4.1.1 - O gestor do contrato será também o fiscal respectivo. podendo
delegaresta

função.

,

.

.

..a.'..

.

4.1.2 - O superior hierárquico poderá exercer a função de 9811r do
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4.5

- Quaisquer exigências da
fiscalização, inerentes ao objeto contratado.
deverão ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA, sem ónus
adicionais para a CMBH.

5-RESPONSABILIDADES
5.1

'gWBÊ.!:BEIEm3?m:i:
5.2

- A CONTRATADAnão poderá, a título algum. ceder o objeto do presente
5.4
A CONTRATADAserá obrigada a manter, durante a vigên
condições de habilitação exigidas no processo licítatório.

q

#

ntrato, as
regadaa

SHene@únoi.4rêdes- CM38i
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Prosldonto da Comissão

Permanonto do Licitação
Pregcelra
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encaminhar à CMBH cópia da documentaçãorespectiva sempre que
solicitadopor esta última.
5.5

A CONTRATADA deverá manter, ao longo da execução deste contrato
qualidade do objeto. conforme previsto no ANEXO 1, sendo onrígaa
refazer o objeto entregue que apresentar qualquer tipo de defeito.
6

6.1

CAUSASDEEXTINÇÃODOCONTRATO

a

2 9 Àbl\ Ío

Este contrato poderá ser extinto:
a) pelo decurso de seu prazo de vlgêncial

b) pelo integral cumprimentodo seu objeto, atestado pelo
contrato:
c) por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo, desde que
haja conveniência para a CMBHI
d) por determinaçãojudicial;
e) por ato unilateral da CMBH.
6.2

A rescisão unilateral do contrato prevista na subcláusula anterior poderá ser
promovida pela CMBH nos seguintes casos:
a) inexecução parcial ou total das obrigações contratuais;
b) declaração de falência ou aceitação do pedido de recuperaçãojudicial
da CONTRATADA. no curso da execução deste contratos
c) injustificada baixa na qualidade do objeto executado. a juízo da CMBH.

6.3 A decretação da rescisão unilateral poderá ser cumulada com a aplicação da
multa contratual e de outras penalidades legalmente admissíveis.

e

7-SANÇÕESADMINISTRATIVAS
7.1

Pela ínexecuçãototal ou parcial deste contrato poderá a CMBH aplicar à
CONTRATADA. além das demais cominações legais pertinentes, as
seguintes sanções:

a)advertências
b) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na
execução do objeto ou por dia de atraso no cumprimentocontratual
ou legal, até o 30' (trigésimo)dia, calculadasobre o preço total do
contrato, porocorrêncial
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o preço total do contrato,
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou
no cumprimento de obrigação contratual ou legall

d) multa de 20% (vinte por cento) calculadasobre o preço total.do
contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir
do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos qlemaiscasos
de descumprimento contratual, quando a CMBH, em..É:be.da menor
Sirfoili')61;B ,4rõdos-.CM.38t
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poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicadas
-- --'- --'
e) impedimento de licitar e contratar com a Adm nistração Pública do
Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 5 (cinco) anosl
f).declaração de. inidoneidade para licitar ou contratar com órgão público;
g) rescisão contratual, aplicável independentemente de efetiva aplicação
de qualquer das penalidades anteriores
' " ' ' --'
7.2

As sanções.definidas no subitem 7.1 poderão ser aplicadas pelas seguintes
pessoas,autonomamente:
'
a) letra ."a" --> pelo Presidente,

pelo Diretor, ou equivalente.

da área

gestora do contrato, pelo Gestor do Contrato:
b) letras "b", 'c" e "d"--) pelo Presidente, pelo Diretor, ou equivalente, da
área gestora do contrato:

'

c) letras "e", "f' e "g" --> pelo Presidente.
7.3

Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos
devidos pela CMBH. e. na insuficiência ou falta desses, serão descontados
da garantiacontratual.

7.3.1 - Se os valores das multas aplicadas forem superiores aos
pagamentos devidos pela Câmara Municipal ou da garantia
contratual. deverá a contratada recolher a diferença no prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis, a contar de notificação específica para esse
7.3.2 - Em caso de não pagamento no prazo previsto no parágrafo anterior
o valor da multa sofrerá correção diária pelo INCA-E a partir da data
da notificação
7.4

k,

7.5

Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades
definidas nas letras "e", "f' e "g" cumulativamentecom a multa cabível.
'

As

pen:alidades

somente

serão

aplicadas

após

regular

processo

adminstrativo, em que se garantirá a observância dos princípos do
contraditórioe da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.'
7.6 - Para os fins do subitem 7.1. entende-se por "preço total do contrato" aquele

assimindicadonoANEXOll.

'

'' ''

8-ADITAMENTO
Este contrato poderá ser alterado nos termos e limites da legislação vigente. e
sempre por meio de termo aditivo.

9-PEÇASINTEGRANTES DOCONTRATO
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Independentementede transcrição, integram o presente contratocomercial
o edital do
da

certame que o fundamenta, a documentação e a proposta
CONTRATADA, no que estas não conflitarem com o edital e com o contrato, bem
como os demais documentos descritos no preâmbulo deste contrato.

IO-FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir as
dúvidas oriundas deste contrato.

ll-ACEITAÇÃO
E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato
em 3 (trêsj vias de igual teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
ANEXO l DO CONfÊÃÍÕ:
TERMODEREFERÊNCIA
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ANEXOlIDOCONTRATOPROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA
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