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PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 

 

Processo Administrativo 01-026.556/20-98  

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão e reprografia, 

compreendendo a cessão do direito do uso de equipamentos, instalação, configuração, manutenção 

(preventiva e corretiva) e a operação dos equipamentos e sistemas aplicados nos serviços, o suporte 

técnico, a reposição de peças e insumos, exceto papel, e os serviços de gerenciamento e controle da 

produção, incluídas a instalação e operação dos sistemas de bilhetagem e impressão segura de cópias. 

 

CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: Para participação EXCLUSIVA de Microempresas – ME, Empresas de 

Pequeno Porte ou Equiparadas, nos termos do Item 7 do Edital. 

 

MODALIDADE/FORMA: PREGÃO ELETRÔNICO 

 

MODO DE DISPUTA : ABERTO 

 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

CREDENCIAMENTO: Deverá ser efetuado até às 10h30 do dia 09/07/2020, exclusivamente por meio do 

endereço eletrônico, no endereço www.licitacoes-e.com.br. 

 

PROPOSTAS COMERCIAIS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: As propostas comerciais e os documentos 

de habilitação relacionados no Item 16 do edital deverão ser enviados depois de efetuado o 

credenciamento, e serão recebidas até às 10h30 do dia 09/07/2020, exclusivamente por meio 

eletrônico, no endereço www.licitacoes-e.com.br. 

 

SESSÃO PÚBLICA DE LANCES: Será aberta na internet às 14h do dia 09/07/2020, no endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br. 

 

MODO DE DISPUTA: ABERTO, conforme art. 32 do Decreto municipal 17.317/20 e dinâmica do sistema 

do Banco do Brasil no site www.licitacoes-e.com.br 

 

PRAZO DA DISPUTA: A etapa inicial de recebimento dos lances durará dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública, conforme subitem 12.8 do edital.  

 

INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: licitacoes.belotur@pbh.gov.br 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília/ DF. 

 

ESTE PREGÃO ELETRÔNICO SERÁ REALIZADO PELO PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL, no 

endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, onde o licitante poderá obter a “Cartilha do Comprador” 

pelo link “Introdução às Regras do Jogo”, para que não ocorram dúvidas dos procedimentos prévios e 

durante a sessão pública. 

  

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.b/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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1. DO PREÂMBULO 

 

1.1. A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – BELOTUR – torna público que 

realizará procedimento licitatório na modalidade pregão, forma eletrônica, em conformidade 

com seu Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC, com os Decretos Municipais 

nº 15.113/13, nº 12.436/06, nº 17.317/20, Lei Municipal nº 10.936/16; Lei Federal nº 

13.303/16, nº 10.520/02 e Lei Complementar nº 123/06, Decreto Federal nº 10024/20 e 

normas deste instrumento e demais normas legais atinentes à espécie. 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão e reprografia, 

compreendendo a cessão do direito do uso de equipamentos, instalação, configuração, 

manutenção (preventiva e corretiva) e a operação dos equipamentos e sistemas aplicados nos 

serviços, o suporte técnico, a reposição de peças e insumos, exceto papel, e os serviços de 

gerenciamento e controle da produção, incluídas a instalação e operação dos sistemas de 

bilhetagem e impressão segura de cópias. 

 

2.2. A prestação de serviços ocorrerá conforme especificações técnicas e condições estabelecidas 

neste edital e seus anexos. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES/ RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES 

 

3.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, via Internet, mediante condição de 

segurança - criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

 

3.2. Os trabalhos serão conduzidos por empregado da BELOTUR, denominado pregoeiro, mediante 

a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br. 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas deste edital serão acobertadas pelas 

seguintes dotações orçamentárias: 2805.1100.23.695.086.2900.0001.339040.01.0300 

 

5. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS 

 

5.1. Os pedidos de esclarecimentos e/ou questionamentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser apresentados até 3 (três) dias anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, preferencialmente via internet, por meio do endereço www.licitacoes-e.com.br. 

 

5.1.1. No mesmo prazo estipulado no subitem anterior, os pedidos poderão também ser 

enviados para o e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br. 

 
5.2. As respostas aos questionamentos formalizados serão encaminhadas pelo mesmo canal 

utilizado pelo interessado, no prazo de 02 (dois) dias úteis, podendo ser acessados por todos 

http://www.licitacoes-e.com.br./
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
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os licitantes no Portal da PBH – www.pbh.gov.br/belotur, bem como no sistema do Banco do 

Brasil. 

 

6. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

6.1. Poderá ser apresentada impugnação ao Edital deste Pregão até 3 (três) dias úteis anteriores a 

data fixada para abertura da sessão pública, preferencialmente por meio do endereço 

eletrônico no site http://licitacoes-e.com.br. 

 

6.1.1. No mesmo prazo estipulado no subitem anterior, os pedidos de impugnação poderão 

também ser enviados para o e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br. 

 

6.2. As respostas aos pedidos de impugnação serão publicadas no Portal da PBH 

(www.pbh.gov.br/belotur) e no Sistema eletrônico do Banco do Brasil (www.licitacoes-

e.com.br), na área relativa à licitação correspondente, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados 

da data de seu recebimento.  

 

6.3. É de exclusiva responsabilidade dos interessados a obtenção dos documentos publicados nos 

canais oficiais, bem como o acompanhamento diário das informações ali disponibilizadas 

 

6.4. Não será acolhida impugnação apresentada fora do prazo estabelecido no subitem 6.1. 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS 

 

7.1. Participação EXCLUSIVA de Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte ou 

Equiparadas, podendo participar àquelas empresas que atenderem a todas as exigências 

contidas neste edital e seus anexos. 

 

7.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que se 

enquadrarem em quaisquer das situações a seguir: 

a) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 

b) tenham sido declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; 

c) estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; 

d) constituídas sob qualquer forma de consórcio; 

e) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 

 

7.3. A observância das vedações do subitem 7.2 é de inteira responsabilidade da Licitante que, pelo 

descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.  

 

7.4. Poderá ser constatado eventual descumprimento das vedações elencadas no subitem 7.2, 

mediante consulta aos meios legais disponíveis, inclusive ao Cadastro Nacional das Empresas 

Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

 

8. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL 

 

8.1. Os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e senha 

http://www.pbh.gov.br/belotur
http://licitacoes-e.com.br/
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
file:///C:/Users/bl000922/Downloads/www.pbh.gov.br/belotur
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A sediadas no país. 

 

8.2. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa devidamente justificada do 

Banco do Brasil S/A.  

 

8.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada, não cabendo ao Banco do Brasil S/A ou ao Município de Belo Horizonte a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por 

terceiros. 

 

8.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade da licitante ou de 

seu representante legal pelos atos praticados e na presunção de capacidade técnica e 

habilitatória para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  

 

9. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

9.1. O acesso para participação neste pregão deverá ser feito na página inicial do site 

www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”. 

 

9.2.  A participação no pregão se dará por meio de digitação da chave de identificação e da senha 

pessoal do representante credenciado e do subsequente encaminhamento da proposta de 

preços até a data e horário limite estabelecidos para abertura das propostas. 

 

9.2.1. O licitante deverá obrigatoriamente identificar o segmento da empresa, ficando 

responsável pela legitimidade e veracidade dessa informação, sob pena de aplicação da 

penalidade prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002. 

 

9.3. O acesso à sala de disputa deve ser feito na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, 

opção “Sala de Disputa”. 

 

9.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o processo 

do pregão, desde a publicação até a homologação, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios diante de sua desconexão ou da inobservância de qualquer mensagem 

emitida pelo sistema ou pelo pregoeiro, bem como da perda do direito ao benefício previsto 

na Lei Complementar nº 123/06. 

 

9.4.1. Havendo desconexão do pregoeiro por prazo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do 

fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

9.5. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste Edital. O licitante será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes 

e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/


 

5  

9.6. O licitante deverá adotar como referência para sua proposta as informações constantes no 

presente Edital e seus anexos. 

 

9.7. Quando do lançamento da proposta de preço por meio do sistema eletrônico, o licitante 

deverá lançar o VALOR GLOBAL PARA TODO O SERVIÇO, com duas casas decimais após a 

vírgula. 

 

9.8. É vedada a identificação da licitante em qualquer campo ou anexo quando do 

preenchimento da proposta eletrônica, sob pena de desclassificação imediata. 

 

9.9. Aplicam-se aos serviços todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. 

 

9.10. É vedada a participação de um mesmo procurador como representante de licitantes 

diferentes. 

 

9.11.  Até o prazo final para acolhimento das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta apresentada. 

 

10. DA CONDUÇÃO DO CERTAME 

 

10.1. O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

 

a) coordenar o procedimento licitatório; 

b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas relativas ao Edital, além de poder 

requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos; 

c) abrir e conduzir a sessão pública na internet; 

d) abrir as propostas comerciais, examiná-las e classificá-las para a disputa de lances; 

e) conduzir a etapa de lances; 

f) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de 

habilitação e sua validade jurídica; 

g) julgar a proposta e a habilitação do arrematante; 

h) receber, examinar e decidir recurso, encaminhando-o à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão; 

i) declarar o vencedor do certame; 

j) adjudicar o objeto, exceto quando, havendo recurso, mantiver a sua decisão, hipótese em 

que a adjudicação será feita por autoridade superior; 

k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para  homologação. 

 

10.2.  Todas as ações do pregoeiro serão formalizadas, via Sistema Eletrônico. 

 

11. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

11.1. A Proposta de Preço contendo o VALOR GLOBAL e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

descritos no Item 15 deste edital devem ser enviados eletronicamente, até o dia e hora 

indicados no preâmbulo deste edital, por meio do endereço eletrônico www.licitacoes-

e.com.br. 

file:///C:/Users/bl000922/Downloads/www.licitacoes-e.com.br
file:///C:/Users/bl000922/Downloads/www.licitacoes-e.com.br
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11.2. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances sendo, antes disso, vedada a identificação da licitante. 

 

11.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que estejam com 

situação regular no Sucaf, no Sicaf, ou no Cagef assegurado aos demais licitantes o direito de 

acesso aos dados constantes dos sistemas;  

 

11.4. Para fins de classificação das propostas na sessão de lances, será considerado o MENOR 

VALOR GLOBAL. 

 

11.4.1. O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA corresponde ao valor total para prestação do serviço 

durante 12 meses, devendo este ser menor que o valor total estimado, qual seja, 

R$57.090,00 (cinquenta e sete mil e noventa reais), conforme detalhamento da 

ESTIMATIVA DE PREÇO: 
 

ESTIMATIVA DE PREÇOS 

QUADRO A – Quantidade de Equipamentos 

Preço mensal por tipo de equipamento 

Descrição 
Quantidade 
(Unidade) 

Preço Untário 
(mensal) 

Valor Total 
(mensal) 

Tipo A – Impressora Monocromática 01 R$ 250,00 R$ 250,00 

Tipo C – Multifuncional Monocromática 05 R$ 390,00 R$ 1.950,00 

Valor Mensal Total – Equipamentos R$ 2.200,00 

 

QUADRO B – Quantidade Estimada de Impressões 

Preço dos serviços de impressão 

Descrição 
Quantidade 
(Págs./ Mês) 

Preço Unitário 
Impressão 

Preço Unitário 
Bilhetagem 

Valor Total 
(mensal) 

Impressões nos 
equipamentos Tipo A 

15.000 R$ 0,050 R$ 0,028 R$ 1.162,50 

Impressões nos 
equipamentos Tipo C 

18.000 R$ 0,050 R$ 0,028 R$ 1.395,00 

Valor Mensal Total – Impressões R$ 2.557,50 

 

QUADRO C – Valor Global Estimado 

Valor Total mensal - Equipamentos + Impressões 

Valor Total Mensal = Soma do Valor Mensal dos Quadros A e B R$ 4.757,50 

Valor Global = Valor Total Mensal x 12 meses R$ 57.090,00 

 

11.4.2. No valor proposto deverão estar incluídas todas as despesas, tais como: tributos, 

encargos sociais, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 

fiscal e previdenciária incidente sobre o serviço, frete, insumos, custo de estrutura, 

garantia e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do 

pregão. 
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11.5. A Proposta de Preços com o valor global correspondente deverá ser anexada em arquivo 

único, limitado às extensões Portable Document (pdf) ou Zipfile (zip), sendo vedada a 

identificação da licitante em qualquer campo antes do encerramento da etapa de lances. 

 

11.6. O licitante poderá retirar ou substituir a proposta de preços anteriormente apresentada até o 

prazo final para acolhimento de propostas no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br; 

 

11.6.1. Caso haja a substituição da Proposta de Preços anexada inicialmente, o valor da nova 

proposta deverá ser novamente digitada. 

 

11.7. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste Edital, sendo o  licitante responsável por todas as 

transações, assumindo como firmes e verdadeiras suas, as propostas de lances. 

 

12. DOS PROCEDIMENTOS 

 

12.1. A sessão pública do pregão eletrônico terá início a partir do horário previsto neste Edital, com 

a abertura das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade 

das mesmas ou desclassificá-las no caso de não atenderem às exigências do instrumento 

convocatório. 

 

12.1.1. As propostas devem ser encaminhadas comforme item 11 do edital sob pena de 

desclassificação.  

 

12.1.2. O licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedido de participar da sessão 

pública de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a 

declaração do vencedor do certame, conforme o Item 17 deste Edital 

 

12.2. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando os licitantes 

deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance 

ofertado, o participante será imediatamente informado de seu recebimento e dos 

respectivos registros de horário e valor. 

 

12.2.1. O acesso à sala de disputa deverá ser feito na página inicial do endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br, opção “Sala de Disputa”. 

 

12.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes 

condições: 

 

12.3.1. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema; 

 

12.3.2. Nos termos do parágrafo único do art. 31 do Decreto 17.317/2020, fica estabelecido 

intervalo mínimo entre os lances ofertados de R$0,10 (dez centavos de real).  

 

12.3.3. No caso de lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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primeiro lugar; 

 

12.3.4. Os lances a serem ofertados devem corresponder ao VALOR GLOBAL. 

 

12.4. Assim que o lance for acatado, ele ficará registrado no sistema, vedado a desistência, salvo se 

por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

12.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado primeiro. 

 

12.6. Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado em tempo real, do valor do 

menor lance registrado por participante, vedada a identificação do detentor do lance. 

 

12.7. Na sessão pública de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante que der 

causa a preço incompatível, este poderá, motivadamente, ser excluído do sistema. 

 

12.8. A Sessão Pública de lances do Pregão será no modo de disputa ABERTO. 

 

12.8.1 Neste modo de disputa, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez 

minutos e após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema, quando houver 

lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública 

 

12.8.2 A prorrogação automática da etapa de envio de lances de que trata o subitem 

anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 

enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances 

intermediários.  

 

12.8.3 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no subitem anterior, a 

sessão pública será encerrada automaticamente. 

 

12.9 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá 

admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, 

mediante justificativa. 

 

12.10 Ocorrendo a situação de empate, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos 

nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar federal nº 123/ 2006 

 
12.10.1 Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do subitem 12.10, caso não haja 

envio de lances após o início da fase competitiva. 

 

12.10.2 Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

 

12.11 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o sistema indicará a licitante 

arrematante, detentora do menor preço global. 
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12.12 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro encaminhará pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço para 

que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 

no edital. 

 

12.12.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

12.13 O(a) Pregoeiro(a), se assim for necessário, poderá suspender a sessão pública para análise da 

documentação apresentada ou para a realização de diligências.  

 

12.14 Se a proposta ou o lance de MENOR VALOR GLOBAL não for aceitável, o pregoeiro examinará 

a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao presente edital, podendo negociar 

com o licitante para obter proposta de menor valor. 

 

12.15 Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado 

vencedor e após o transcurso do prazo recursal será adjudicado o objeto do certame. 

 

13. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

 

13.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR VALOR GLOBAL, observados os 

quantitativos, as especificações e demais condições definidas no neste Edital e seus anexos. 

 

13.2. Será desclassificada a proposta que: 

 

13.2.1. Não atenda as especificações, os prazos e as condições definidas neste Edital; 

 

13.2.2. Contenha vícios insanáveis; 

 

13.2.3. Apresente preço e/ou vantagem baseados em outras propostas 

 

13.2.4. Apresente preço superior ao valor estimado praticado no mercado, apurado pela 

BELOTUR, conforme detalhamento disposto no subitem 11.4.1. 

 

13.2.5. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, disponível 

em tempo real para todos os licitantes. 

 

14. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA (a ser inserida no sistema após a sessão 

pública de lances) 

 

14.1. Encerrada a sessão pública de lances e a etapa de negociação de que trata o subitem 12.11 do 

edital, o Pregoeiro solicitará ao arrematante o envio da Proposta de Preços Ajustada, 

conforme ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preços – para fins de aceitabilidade, devendo a 

extensão dos arquivos ser no formato  Zipfile (.zip) ou PDF.  
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14.2. A proposta ajustada deverá ser encaminhada no prazo determinado pelo pregoeiro, sendo 

assegurado ao licitante o prazo de 02 (duas) horas, por meio do endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br.  

 

14.3. Para fins de aceitabilidade, a Proposta de Preços Ajustada deverá ser apresentada conforme 

ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preços - com suas páginas numeradas e rubricadas, e a 

última assinada pelo representante legal da licitante, sem emendas, acréscimos, borrões, 

rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de desclassificação, salvo se, 

inequivocamente, tais falhas não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, devendo 

conter: 

 

 Razão Social, nº do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico da empresa 

licitante; 

 Modalidade e número da licitação; 

 Descrição clara e completa da prestação do serviço, conforme objeto deste Edital e 

seus anexos; 

 Preenchimento da Proposta incluindo o preço unitário e o valor global da prestação 

do serviço; 

 os valores unitários devem ser apresentados em moeda corrente nacional e em 

algarismo com no máximo 02 (duas) casas decimais.  

 o valor global do lote deve ser apresentado em moeda corrente nacional, em 

algarismo e por extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais. 

 Quando a divisão do valor total/global pela quantidade licitada resultar em valor com 

mais de 2 (duas) casas decimais, o valor unitário deverá ser adequado ao limite de 

duas casas decimais. O valor global de cada lote obtido após a adequação deverá ser 

igual ou inferior ao valor arrematado.  

 Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

assinatura. 

 Declaração de que o Proponente possui todas as condições para habilitação nesta 

licitação, nos termos do que dispõe o inciso VII do art. 4º da Lei 10.520 de 17 de Julho 

de 2002; 

 Declaração de que a Proponente tem ciência de todas as condições, especificações e 

exigências constantes neste Edital; 

 Declaração de que no preço proposto encontram-se incluídos todos os tributos, 

encargos sociais, trabalhistas, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 

sobre o objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente 

da empresa arrematante; 

 Declaração firmada por seu representante legal, de que nos preços propostos estão 

incluídos os custos referentes À cessão de uso, instalação e configuração dos 

equipamentos, bem como de todo o aparato operacional necessário à plena execução 

do objeto contratado, conforme especificações deste edital, bem como  

 
14.4. Junto à Proposta de Preços Ajustada, deverá apresentar também: 

 

14.4.1. ANEXO V – Declaração de Elaboração Independente de Proposta, emitida pelo 

representante legal da empresa participante da licitação, detentor de plenos poderes e 

file:///C:/Users/bl000922/Downloads/www.licitacoes-e.com.br
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informações para firmá-la; 

 

14.4.2. ANEXO VI - Declaração (Art. 49-B Emenda à Lei orgânica nº 23) 

 

14.4.3. ANEXO VII - Declaração de Beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, se for o caso. 

 

14.5. O prazo estipulado no subitem 14.2 poderá ser prorrogado durante o seu transcurso, quando 

solicitado pelo licitante e desde que ocorra por motivo justificado e aceito pela BELOTUR. 

 

15. DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA: PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA e DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

15.1. Considerando o regime especial de teletrabalho no âmbito da Empresa Municipal de Turismo 

de Belo Horizonte S/A – BELOTUR como medida temporária para fins de prevenção ao 

contágio e à propagação do COVID-19, conforme disposto no Decreto Municipal nº 

17.298/2020 e na Portaria 030/2020 da Belotur, a documentação deverá ser apresentada, 

excepcionalmente da seguinte forma: 

 

15.1.1. Os documentos exigidos neste Edital - Proposta de Preços Ajustada e Documentos de 

Habilitação - deverão ser enviados de forma impressa, no prazo de até 02 (dois) dias 

úteis a contar da convocação do pregoeiro para tal procedimento, que se dará através 

do e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br 

 

15.1.2. A documentação de habilitação e a proposta ajustada deverão ser enviadas no mesmo 

prazo do subitem 15.1.1, em envelope lacrado, A/C da Comissão de Licitação da 

modalidade Pregão Eletrônico da BELOTUR, no endereço Rua dos Carijós, 166 - Térreo – 

Centro – Gerência de Licitações e Contratos - Belo Horizonte/MG - CEP 30.120-060, das 

09h às às 17h, contendo em sua parte externa, etiqueta com as informações abaixo, por 

meio dos correios ou outro meio de serviço regulamentado de entrega que possibilite o 

rastreamento do envio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.3. O comprovante de postagem da documentação impressa deverá ser enviado para o e-

mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br contendo a data do envio e o código de 

rastreamento, para acompanhamento pela Belotur no site da empresa de entrega. 

 

15.1.4. O prazo estipulado poderá ser prorrogado por uma vez, quando solicitado durante seu 

transcurso, desde que haja motivo justificado, devidamente aceito pela BELOTUR. 

 

À BELOTUR – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2020  

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 01-126.556/20-98 

PROPONENTE – RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

REPRESENTANTE LEGAL:  

mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
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15.1.5. Os documentos de habilitação deverão ser entregues conforme disposto no Item 15 do 

edital.  

   

15.1.6. Quando necessário, o Pregoeiro solicitará o envio da documentação também por meio 

eletrônico. 

 

15.2. A Proposta de Preços Ajustada impressa deverá ser apresentada conforme ANEXO IV – 

Modelo de Proposta de Preços - em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a 

última assinada pelo representante legal da licitante, sem emendas, acréscimos, borrões, 

rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de desclassificação, salvo se, 

inequivocamente, tais falhas não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, devendo 

conter: 

 

 Razão Social, nº do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico da empresa 

licitante; 

 Modalidade e número da licitação; 

 Descrição clara e completa da prestação do serviço, conforme este Edital e seus 

anexos; 

 Preenchimento da Proposta incluindo o preço unitário e o valor global da prestação 

do serviço; os valores unitários devem ser apresentados em moeda corrente nacional 

e em algarismo com no máximo 02 (duas) casas decimais.  

 o valor global do lote deve ser apresentado em moeda corrente nacional, em 

algarismo e por extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais. 

 Quando a divisão do valor total/global pela quantidade licitada resultar em valor com 

mais de 2 (duas) casas decimais, o valor unitário deverá ser adequado ao limite de 

duas casas decimais. O valor global de cada lote obtido após a adequação deverá ser 

igual ou inferior ao valor arrematado.  

 Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

assinatura. 

 Declaração de que o Proponente possui todas as condições para habilitação nesta 

licitação, nos termos do que dispõe o inciso VII do art. 4º da Lei 10.520 de 17 de Julho 

de 2002; 

 Declaração de que a Proponente tem ciência de todas as condições, especificações e 

exigências constantes neste Edital; 

 Declaração de que no preço proposto encontram-se incluídos todos os tributos, 

encargos sociais, trabalhistas, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 

sobre o objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente 

da empresa arrematante; 

 Declaração firmada por seu representante legal, de que nos preços propostos estão 

incluídos os custos referentes À cessão de uso, instalação e configuração dos 

equipamentos, bem como de todo o aparato operacional necessário à plena execução 

do objeto contratado, conforme especificações deste edital, bem como  
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15.3. Junto à Proposta de Preços Ajustada, é obrigatório apresentar também: 

 

15.3.1. ANEXO V – Declaração de Elaboração Independente de Proposta, emitida pelo 

representante legal da empresa participante da licitação, detentor de plenos poderes e 

informações para firmá-la; 

 

15.3.2. ANEXO VI - Declaração (Art. 49-B Emenda à Lei orgânica nº 23) 

 

15.3.3. ANEXO VII - Declaração de Beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, se for o 

caso. 

 

15.4. A documentação de Habilitação apresentada pela empresa arrematante será disponibilizada 

aos licitantes participantes por meio do e-mail informado na Proposta de Preços. 

 

16. DAS EXIGÊNCIAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

16.1. Se cadastrado no SUCAF - Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município: 

 

a) Com situação regular e habilitado na linha de serviço compatível com o objeto licitado: 

apresentar a documentação prevista nos subitens 16.1.1 a 16.1.4 deste Edital; 

 

b) Com documentação vencida, mas habilitado na linha de serviço compatível com o objeto 

licitado: apresentar os documentos regularizadores e a documentação prevista nos 

subitens 16.1.1 a 16.1.4 deste Edital; 

 

c) Com situação regular, mas não habilitado na linha de serviço compatível com o objeto 

licitado: apresentar os documentos exigidos nos subitens 16.1.1 a 16.1.4 deste edital. 

Neste caso, o documento previsto no subitem 16.1.2 será analisado pelo(a) Pregoeiro(a) e 

sua equipe de apoio para verificar a compatibilidade da linha de serviço descrita no objeto 

social. 

 
16.1.1. Cópia autenticada do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em se 

tratando de sociedades comerciais, devidamente registrado e acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, quando se tratar de sociedade por 

ações. 

 

16.1.2. Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo, na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos e 

de que não adota relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a 

trabalho escravo. 
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Modelo de Declaração – Subitem 16.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1.3. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

16.1.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa física. 

 

16.1.4. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

16.1.4.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove(m) a aptidão para desempenho, de forma 

satisfatória, dos serviços pertinentes e compatíveis em características e prazos, 

com o objeto deste pregão, que demonstrem a execução anterior e sem ressalvas. 

 

16.1.4.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) 

Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter 

carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s), com a devida identificação do responsável 

pela assinatura do atestado. 

 

16.1.4.1.2. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) ser apresentado(s) 

incluindo: 

 

a) Nome empresarial e dado de identificação da instituição emitente (CNPJ, 

endereço, telefone); 

b) Local e data de emissão; 

c) Nome, cargo, telefone, e-mail e assinatura do responsável pela 

veracidade das informações; 

 

DECLARAÇÃO 
 

À Comissão de Licitação da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S.A – BELOTUR 
 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-026.556/20-98 
 

[Razão Social da licitante], CNPJ nº __________________DECLARA, sob as penas da Lei, que:  
 

- não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição da República de 1988. 

- não adota relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a trabalho escravo, nos termos 

dispostos nas Leis nº 9.777, de 30 de dezembro de 1.998, nº 10.803, de 11 de dezembro de 2.003 e Lei 

Complementar Federal nº 75, de 20 de maio de 1.993. 

____________________, _____ de _______________ de 2020 
 

Assinatura do representante legal da empresa.  
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16.2. Se NÃO CADASTRADO no SUCAF, apresentar toda a documentação relacionada abaixo: 

 

a) Registro comercial, em caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em se tratando de sociedades 

comerciais, devidamente registrado e acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores, quando se tratar de sociedade por ações; 

 

c) Inscrição do ato constitutivo em cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

Observação: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa, acompanhado da(s) 

última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza das atividades comerciais e à 

Administração da empresa, ou a última alteração consolidada. 

Observação: Para os documentos previstos nas alíneas “a” e “b” será analisada pelo(a) 

Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio a compatibilidade da linha de serviço descrita no 

objeto social com o serviço objeto desta licitação. 

 

16.2.1. DECLARAÇÃO de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo, na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos e de que não adota relação trabalhista caracterizando trabalho forçado 

ou análogo a trabalho escravo 

 

Modelo de Declaração – Subitem 16.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

À Comissão de Licitação da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S.A – BELOTUR 
 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-026.556/20-98 
 

[Razão Social da licitante], CNPJ nº __________________DECLARA, sob as penas da Lei, que:  
 

- não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição da República de 1988. 

- não adota relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a trabalho escravo, nos termos 

dispostos nas Leis nº 9.777, de 30 de dezembro de 1.998, nº 10.803, de 11 de dezembro de 2.003 e Lei 

Complementar Federal nº 75, de 20 de maio de 1.993. 

____________________, _____ de _______________ de 2020 
 

Assinatura do representante legal da empresa.  
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16.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

a) Prova de Inscrição e da Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ; 

 

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal 

do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

c) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - 

FGTS; 

 

d) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452/1943. 

 

16.2.2.1. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada 

mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou 

positivas com efeitos de negativas.  

 

 

16.2.2.2. Em caso da certidão de quitação plena da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 

informamos que nos termos do Decreto 15.927/2015 o “DOCUMENTO AUXILIAR 

DA CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA” não substitui a certidão, 

que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso 

deste documento. 

 
16.2.2.2.1. A Certidão de Quitação Plena de Belo Horizonte somente terá validade após 

ser emitida a certidão de quitação plena com os dizeres "CONFIRMAÇÃO DE 

AUTENTICIDADE". Esta autenticação é feita na mesma página do Portal da 

PBH no ícone autenticação -http://cndonline.siatu.pbh.gov.br/ - nos termos 

do Decreto 15.927/2015". 

 

16.2.3. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

16.2.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa física. 

 

16.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 

em nome da licitante, excetuando aqueles que, por sua natureza, serão de responsabilidade 

de terceiros, devendo ser observado: 

 

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da mesma; 

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles que, comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 



 

17  

16.4.  Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de validade deverão 

possuir data de emissão de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a 

data de abertura do pregão. 

 

16.4.1. Não se enquadram no subitem 16.4 os documentos que, pela própria natureza, não 

apresentam prazo de validade, inclusive quanto aos atestados de capacidade técnica. 

 

16.5. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

 

16.5.1. Para efeito da comprovação referida no subitem acima, poderá ser admitida a certidão 

constante do CRC – Certificado de Registro Cadastral/SUCAF. 

 

16.6. Para efeito do julgamento da habilitação, o pregoeiro considerará como referência para a 

validação dos documentos a data da abertura das propostas, salvo na ocorrência do previsto 

no § 1º do art. 43 da LC nº 123/06. 

 

16.7. A regularidade da situação da licitante no SUCAF será confirmada por meio de consulta on-

line ao sistema correspondente. Procedida à consulta, serão impressos relatórios de situação 

de cada participante. 

 

16.8. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação:  

 

16.8.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 

comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 

respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei nº 5.764 

de 1971;  

 

16.8.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI;  

 

16.8.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 

prestação do serviço;  

 

16.8.4. O registro previsto na Lei nº 5.764/71, art. 107;  

 

16.8.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados 

que executarão o contrato;  

 

16.8.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 

a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que aprovou; c) 

regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais 

de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de 

presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas 

reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a 
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contratar o objeto da licitação. 

 

16.8.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art.112 da Lei 

nº 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 

pelo órgão fiscalizador.  

 

16.9. Os documentos exigidos nos subitens acima deverão ser encaminhados em original ou cópia 

autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro ou, ainda, por sua respectiva equipe 

de apoio, sendo necessária a apresentação da cópia e do documento original. 

 

16.9.1. Serão aceitas somente cópias legíveis; 

 

16.9.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

 

16.9.3. Serão aceitos documentos autenticados digitalmente por Juntas Comerciais, desde que 

seja possível a sua validação através de acesso a website. 

 

17. DOS RECURSOS 

 

17.1. Declarado o vencedor, os licitantes, inclusive aquele que foi desclassificado antes da sessão 

pública de lances, poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer, pelo formulário 

eletrônico disponibilizado no endereço www.licitacoes-e.com.br, nas 24h (vinte e quatro 

horas)  imediatamente posteriores ao ato da declaração de vencedor. 

 

17.2. Acatada a manifestação de intenção de recurso, será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis 

para apresentação das razões do recurso. Os demais licitantes ficarão automaticamente 

intimados a apresentarem as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a ser 

contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

17.3. O(s) recurso(s) e contrarrazões deverá(ão) ser encaminhado(s), preferencialmente, pela 

plataforma de licitações do Banco do Brasil no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, 

ou pelo e-mail licitações.belotur@pbh.gov.br.  

 

17.4. A ausência de manifestação da intenção de recorrer ou a não apresentação das razões de 

recurso, importará na decadência do direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o 

objeto ao licitante declarado vencedor. 

 

17.5. A não apresentação de contrarrazões no prazo estipulado será entendido como desistência 

do exercício do direito de fazê-lo. 

 

17.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

17.7. Exclusivamente na hipótese de envio das razões do recurso e das contrarrazões para o e-mail 

licitacoes.belotur@pbh.gov.br, a BELOTUR poderá solicitar a entrega dos documentos físicos.  

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
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17.8. Não serão acolhidos recursos apresentados fora do prazo legal, nem subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para representar o 

licitante. 

 
17.9. As respostas referentes à análise dos recursos apresentados serão disponibilizadas no 

Sistema Eletrônico do Banco do Brasil – www.licitacoes-e.com.br, bem como no Portal da 

PBH – www.pbh.gov.br/belotur. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1. Nos termos do art. 49 do Decreto Municipal 17.317/2020, o licitante arrematante que, 

convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não entregar a documentação 

exigida no edital, apresentar documentação falsa, causar o atraso na execução do objeto, não 

mantiver a proposta, falhar na execução do contrato, fraudar a execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, declarar informações falsas e/ou  cometer fraude fiscal,  

ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, no Contrato e nas demais 

cominações legais. 

 

18.1.1. As sanções serão registradas no Sucaf e publicadas no DOM. 

 

18.2.  O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência 

da licitante arrematante, /ou da Adjudicatária/ Fornecedor, sujeitando-a às sanções previstas 

no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da BELOTUR, bem como, às sanções 

previstas no Decreto Municipal nº 15.113/ 2013, garantido o direito de defesa prévia, que 

preveem as seguintes penalidades: 

 
18.2.1. Advertencia 

 

18.2.2. Multa nos seguintes percentuais: 

 

I. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso 

na entrega ou execução do objeto contratual, até o limite de 9,9%, 

correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor 

correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela 

correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 

 

II.  Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da 

licitação em caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ou recusar-se a 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente; 

 

III.    Multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na 

hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir 

preceito normativo ou as obrigações assumidas, tais como: 

 

a) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório; 

http://www.pbh.gov.br/belotur
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b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente 

e aceito pela Administração; 

c)  tumultuar a sessão pública da licitação; 

d) descumprir requisitos de habilitação na modalidade pregão, a despeito da 

declaração em sentido contrário; 

e) propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta 

ou de licitação; 

f) deixar de providenciar o cadastramento da empresa arrematante da licitação 

ou junto ao Sucaf, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, 

salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

Administração; 

g) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese 

de o infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006; 

 

IV. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato 

quando o infrator der causa à rescisão do contrato; 

 

 V. Multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator 

ensejar a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração 

Pública superiores aos contratados a que se destina; 

 

VI.     Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente 

for descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em 

desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com 

vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se 

destina 

 

18.2.3. Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do SUCAF – 

Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte, nos termos 

do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Municipal nº 17.317/2020. 

 

18.3. Nos casos de descumprimento das demais obrigações assumidas pelo licitante arrematante, 

poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 

 

a) Advertência escrita; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois anos); 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por 

prazo não inferior a 02 (dois) anos. 

 

18.4. A aplicação da penalidade de sanções de advertência e multa são de competência da Diretoria 

de Administração e Finanças da BELOTUR. 

 

18.5.  A aplicação da penalidade de suspensão temporária e declaração de inidoneidade são de 



 

21  

competência do Presidente da BELOTUR. 

 

18.6. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e 

contratar, conforme nos subitens 18.2 e 18.3, será facultada a defesa prévia do interessado 

no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação. 

 

18.7. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade conforme subitem 

18.3, alínea “c”, será facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis da abertura da vista. 

 

18.8. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis 

para apresentação de recurso. 

 

18.9. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento 

imediatamente subsequente à sua aplicação e/ou da garantia contratual. 

 

18.9.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

18.10. As penalidades previstas neste Item serão aplicadas conforme procedimentos previstos no 

Decreto Municipal nº 15.113, de 08 de janeiro de 2013. 

 

18.11. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena 

execução do objeto contratado. 

18.12. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os prazos para 

defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.  

 

18.13. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução 

total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de 

interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela 

contratação. 

 

18.14. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada 

abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado 

ou inexequível. 

 

18.15. As multas não exime a empresa arrematante da plena execução do fornecimento 

contratado. 

 

18.16.  O desempenho insatisfatório da empresa arrematante será anotado em sua ficha cadastral, 

nos termos do artigo 24, do Decreto Municipal nº 11.245/03. 

 

18.17. O descredenciamento da licitante no SUCAF será imediatamente comunicado à 

Administração Municipal, ficando o licitante sujeito às penalidades previstas no art. 7º da Lei 
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Federal nº 10.520/02. 

 

19. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

19.1. Homologada a licitação, a empresa arrematante do objeto deste pregão, por meio de seu 

representante legal, será convocada para assinar o contrato – ANEXO VIII - tendo para isso, o 

prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da convocação. 

 

19.1.1. O prazo para assinatura estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado por uma 

vez dutante seu transcurso, quando solicitado pelo licitante, desde que haja motivo 

justificado, devidamente aceito pela BELOTUR. 

 

19.2. Para a assinatura do Contrato, a empresa arrematante deverá apresentar o Registro 

Cadastral no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedor. 

 

19.2.1. É de responsabilidade da licitante arrematante providenciar seu cadastramento junto ao 

SUCAF, caso ainda não se encontre cadastrada, nos termos do Decreto Municipal nº 

11.245/03. Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone (31) 3277-8186 

e pelo e-mail sucaf@pbh.gov.br. 

 

19.2.2. O Cadastro no SUCAF deverá ser comprovado por meio do Certificado de Registro 

Cadastral e não pelo documento “Situação Do Fornecedor”. 

 

19.2.3. Se o licitante arrematante não for cadastrado no SUCAF, A BELOTUR poderá encaminhar 

ao órgão competente a documentação apresentada para fins de habilitação, para 

devidas providências relativas ao cadastramento. 

 

 

19.2.3.1. Nessa hipótese, a exigência prevista no art. 4º do Decreto Municipal 11.245/03 

será cumprida mediante o encaminhamento da referida documentação e da 

proposta contendo a solicitação para cadastramento. 

 

19.3. Caso o licitante arrematante se recuse a assinar o Contrato, é prerrogativa da BELOTUR o 

direito de adjudicar à segunda colocada o objeto licitado, podendo aplicar a penalidade 

cabível. 

 

20. DA GARANTIA CONTRATUAL  

 

20.1.  Exigir-se-á da vencedora a prestação de garantia para a execução do contrato, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor total a ser estabelecido no contrato. 

 

20.2.  A garantia contratual deverá ser recolhida previamente à assinatura do Contrato. 

 

20.3.  Caberá à Contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia:  

 

 

mailto:sucaf@pbh.gov.br
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I. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;  

II.  Seguro-garantia;  

III. Fiança bancária.  

 

20.4. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo 

este efetuar o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período da garantia, 

independentemente do prazo de vigência indicado na apólice, conforme disposto no art. 3º, 

inciso I, circular SUSEP n.º 214, de 09/12/02.  

 

20.5.  A garantia na forma de fiança bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 

obrigações contratuais. 

 

20.6. A BELOTUR se utilizará de pleno direito, total ou parcialmente da garantia exigida para 

ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato. 

 

20.7.  Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive 

indenização a terceiros, a Contratada se obrigará a fazer a respectiva reposição, no prazo 

máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que for 

notificada. 

 

20.8.  A garantia somente será liberada ou restituída após a integral execução do contrato, desde 

que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a ela relativa, 

hipótese em que ficará retida até solução final. 

 

21. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

21.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 

(sessenta) meses, conforme disposto no art. 94 do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da BELOTUR. 

21.1.1.  A prorrogação a que se refere o subitem anterior será realizada mediante termo aditivo. 

 

21.1.2. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e observada a 

legislação em vigor.  

 

22. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

22.1. A prestação de serviços ocorrerá de acordo com as condições apresentadas no Termo de 

Referência – ANEXO I deste edital: 

 

Parágrafo único: em caso de descumprimento de quaisquer condições descritas no Termo 

de Referência, a empresa faltosa fica sujeita às sanções previstas neste edital e na legislação 

pertinente. 
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23. DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

 

23.1. A Contratante designará empregado para fiscalizar a prestação do serviço. 

 

23.2. Em caso de irregularidade ou caso o serviço esteja fora dos padrões e especificações 

determinados, a Contratante solicitatá a regularização e/ou substituição conforme 

necessidades, e o atraso no atendimento acarretará a suspensão dos pagamentos 

pendentes. 

 

23.3. Sendo aprovado, o empregado que acompanha a prestação do serviço certificará o fato 

dando recibo na nota fiscal respectiva. 

 

23.4. Em caso de irregularidade não sanada pelo prestador de serviços, o empregado responsável 

reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências 

de penalização. 

 

24. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

24.1. Previamente à emissão das Notas Fiscais/Faturas, a Contratada encaminhará demonstrativo 

mensal de cópias à Contratante, que o aprovará em até 5 (cinco) dias úteis. 

 

24.1.1. A leitura dos contadores e do sistema de bilhetagem dos equipamentos de impressão, 

reprografia será efetuada mensal e previamente à emissão do demonstrativo de que 

trata o subitem anterior, e seu resultado será lavrado em documento específico, 

assinado pelas Partes, contendo ainda eventuais observações. 

 

24.2. Após a aprovação do demonstrativo mensal de cópias, a Contratada emitirá as Notas 

Fiscais/Faturas referentes aos serviços prestados e à produção no mês anterior, as quais 

serão entregues à Contratante até o dia 15 (quinze) do mês em curso, para pagamento até o 

5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.  

 

24.3. A Contratada deverá destacar no corpo da Nota Fiscal/Fatura: “Desconto de ISSQN, 

conforme art. 1ª, Lei nº 9.145 de 12/01/2006", assim como demais encargos a serem retidos 

na fonte, e deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços executados. 

 

24.4. A Contratada deverá emitir a Nota Fiscal na modalidade eletrônica, em conformidade com 

as Portarias nº 008/2009 e nº 010/2009 da Secretaria Municipal de Finanças. 

 

24.5. A Contratada entregará a Nota Fiscal diretamente à Gerência de Orçamento e Finanças da 

BELOTUR, que, após aprová-la junto à Gerência de Administração e Logística, providenciará 

o pagamento. 

 

24.6. Os valores a serem pagos remuneram todas as despesas especificadas na sua proposta e 

necessárias à prestação dos serviços, incluindo custos diretos e indiretos, todos os tributos, 

encargos sociais e trabalhistas, custos com mão de obra, taxas, seguros, prazos de entrega, 

frete, manutenção, fornecimento de insumos (exceto papel) e quaisquer outros ônus que 
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porventura possam recair sobre a execução do Contrato, constituindo-se assim, na única 

remuneração devida pelos trabalhos contratados. 

 

24.7. O pagamento mensal será calculado a partir da seguinte fórmula: PM = CF + CV, sendo que: 

 

CF = quantidade de equipamentos (por tipo de equipamento) x custo unitário mensal (por tipo 

de equipamento) 

CV = quantidade (unidade: mil) contabilizada de impressões mensal x custo do milheiro impresso 

Legenda: 

PM = pagamento mensal 

CF = custo fixo 

mensal 

CV = custo variável mensal 

 

24.8. Se houver incorreção(ões) no documento fiscal e/ou na documentação que o acompanha, 

o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) para a(s) devida(s) correção(ões) e o prazo acima será 

contado a partir do atestado do documento fiscal apresentado, não cabendo qualquer 

acréscimo a título de correção monetária ou juros moratórios, conforme o caso. 

 

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

25.1.  Poderá a Administração revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por conveniência 

administrativa e interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao licitante direito 

à indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da lei.   

 

25.2. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Pregão Eletrônico. 

 

25.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação e da execução do serviço. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará na imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso 

tenha sido o vencedor, no cancelamento do Contrato, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

 

25.4.  É facultado ao pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

ficando os proponentes intimados a prestarem quaisquer esclarecimentos adicionais, a fazê-

lo no prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

 

25.5.  Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da 

licitação ou que apresentarem valores irrisórios. 

 

25.6.  Caso todos os licitantes sejam inabilitados ou todas as propostas sejam desclassificadas, a 

BELOTUR poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que ensejaram a sua 

desclassificação. 
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25.7. O não atendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da 

licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da 

proposta apresentada. 

 

25.8. A tolerância do órgão gestor, com qualquer atraso ou inadimplência por parte da 

Contratada, não importará de forma alguma em alteração ou novação. 

 

25.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

 

25.10. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes via 

Sistema Eletrônico, e/ou por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento 

ou ainda, mediante publicações no DOM e/ou no Portal da PBH, sendo de exclusiva 

responsabilidade da licitante acompanhar as informações disponibilizadas por estes meios. 

 

25.11. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo pregoeiro e pela equipe de apoio ou 

pela autoridade a ele superior. 

 

25.12. A participação da licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital e seus anexos. 

 

25.13. Constituem ANEXOS do presente Edital e dele fazem parte os seguintes documentos: 

 

ANEXO I – Termo de Referência 

ANEXO II – Especificação Técnica Tipo A – Impressora Laser Monocromática (“Tipo 2”) 

ANEXO III – Especificação Técnica Tipo C – Multifuncional Laser Monocromática (“Tipo 1”) 

ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preços 

ANEXO V - Declaração de Elaboração Independente de Proposta  

ANEXO VI – Declaração (Art. 49-B Emenda à Lei orgânica nº 23) 

ANEXO VII – Declaração de Beneficiário da Lei Complementar nº 123/06 

ANEXO VIII – Minuta de Contrato. 

 

O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da 

Comarca de Belo Horizonte, local da realização do certame.  

 

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020. 

 

 

Gilberto César Carvalho de Castro 

Diretor Presidente - EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE - BELOTUR 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Decreto nº 15.748, de 30 de outubro de 2014. 

 

UNIDADE REQUISITANTE: Gerência de Administração e Logística da BELOTUR (GERAL-BL) 

RESPONSÁVEL/MATRÍCULA: Tiago Luiz Francisquini – GERAL-BL, Matrícula: 208-2. 

1. ESPECIFICAÇÃO  

Constitui objeto deste, a prestação de serviços de impressão, reprografia à BELOTUR, compreendendo a 

cessão do direito do uso de equipamentos, a instalação, a configuração, a manutenção (preventiva e 

corretiva) e a operação dos equipamentos e sistemas aplicados nos serviços, o suporte técnico, a 

reposição de peças e insumos, exceto papel, e os serviços de gerenciamento e controle da produção, 

incluídas a instalação e operação dos sistemas de bilhetagem e impressão segura de cópias, nos termos 

do disposto nos neste Termo de Referência. 

 

Os serviços serão prestados na forma e condições fixadas no presente instrumento, no endereço e 

quantitativo indicado. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E RESULTADO(S) ESPERADO(S) 

 

Tal necessidade se faz em viabilizar serviço reprográfico de qualidade para atender as necessidades de 

caráter administrativo e operacional quanto a documentos e afins emitidos e recebidos pela BELOTUR. 

 

3. VALOR DE REFERÊNCIA DA AQUISIÇÃO 

Valor total estimado do serviço será aferido por pesquisa de mercado, obtida, no mínimo, 03 (três) 

orçamentos realizados. 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas correspondentes à contratação pretendida correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária:  2805.1100.23.695.086.2900.0001.339040.01.0300 

5. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS 

Os equipamentos fornecidos pela Contratada, obrigatoriamente, deverão ser novos, sem uso anterior, 

em perfeito estado de conservação, sem nenhum defeito de fabricação ou vício e atender, 

integralmente, às especificações do item 1 deste Termo de Referência, responsabilizando-se por 

qualquer incompatibilidade. Na ocasião da entrega os equipamentos devem estar acondicionados em 

suas embalagens originais, acompanhado de seus respectivos manuais, disco de instalação se for o caso, 

todos os cabos e toner original. 

 

O funcionamento dos equipamentos bem como de todos os softwares, incluído o de bilhetagem, 

deverão ser comprovados por meio de testes de operacionais.   
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Local de prestação do serviço: Rua Carijós, 166 – 1º, 2º, 3º e 4º andares – Centro – Belo Horizonte/MG, 

de 9h00 as 11h30 ou 13h00 às 16h30, mediante agendamento. 

Prazo para entrega: o prazo máximo e irrevogável para entrega do objeto deste é 09 de agosto de 2020. 

6. CRITÉRIO(S) DE AVALIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

O critério de aceitação da proposta para a compra pretendida será o de MENOR VALOR, observados os 

quantitativos, as especificações e demais condições definidas neste TR, bem como a situação de 

habilitação para contratação com a Administração Pública. 

A Proposta deverá ser apresentada contendo, no mínimo, o seguinte: 

• Páginas numeradas e rubricadas, sendo a última assinada pelo representante legal do fornecedor, 

sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de não 

aceitação, salvo se, inequivocamente, tais falhas não impedirem a exata compreensão de seu 

conteúdo; 

• Nome, CNPJ, endereço e meios de comunicação à distância;  

• Especificação clara, detalhada e completa do objeto; 

• Valor unitário e total; 

• Prazo de entrega, não superior a 20 dias do recebimento da ordem de fornecimento/nota de 

empenho; 

• Prazo de validade da proposta (não inferior a 60 dias); 

• Prazo de pagamento: em até 30 dias do atestamento definitivo da despesa; 

• Dados bancários do fornecedor, para pagamento, que deverão ser informados na nota fiscal/fatura 

quando da sua emissão; 

• Local e data; 

• Assinatura do representante legal da empresa fornecedora. 

 

7. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS 

PRODUTOS/SERVIÇOS 

 

Os servidores/empregados abaixo serão os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos 

produtos descritos no item 1 deste TR, atentando pela sua qualidade e quantidade quando do 

recebimento no endereço da empresa Contratante, de modo a verificar o cumprimento das disposições 

e questões técnicas e administrativas em todos os seus aspectos. 

 

Gestor: Letícia Costa Paiva de Lima Baptista, matrícula: 870-5 - Gerente de Administração e Logística; 

Fiscal: Tiago Luiz Francisquini, matrícula: 208-2 - Coordenador de Informática. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Cumprir as obrigações constantes deste Termo, demais dispositivos e da legislação vigente. 

 

Submeter-se às normas e determinações da Contratante no que se refere à prestação dos serviços. 
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Cumprir as normas técnicas aplicáveis aos serviços objeto deste Termo. 

 

Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

 

Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pela Contratante quanto à prestação 

dos serviços. 

 

Garantir a boa qualidade dos serviços prestados. 

 

Responsabilizar-se pela contratação de funcionários necessários ao desempenho dos serviços objeto 

deste Termo de Referência. 

Responsabilizar-se por todos os ônus, custos e despesas relacionados à prestação de serviços objeto 

deste Termo de Referência, tais como custos diretos e indiretos, tributos, taxas, seguros, despesas 

com frete e manutenção e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação dos 

serviços objeto da presente licitação. 

 

Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e 

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução deste 

Termo de Referência. 

 

Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no 

desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da 

Contratante. 

 

Apresentar sempre que solicitado pela Contratante, comprovação de cumprimento das obrigações 

tributárias, trabalhistas e sociais, legalmente exigíveis. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos 

e/ou prejuízos a que vier causar à Contratante ou a terceiros, na pessoa de preposto ou terceiros a seu 

serviço. 

 

Responsabilizar-se pelos eventuais danos ou desvios causados aos bens que lhe forem confiados, 

devendo efetuar o ressarcimento correspondente, imediatamente após o recebimento da notificação 

expressa da Administração, sob pena de desconto do valor devido em qualquer importância que tenha 

direito a receber. 

 

Instalar todos os softwares e sistemas previstos. 

 

Assegurar que todos os softwares fornecidos serão originais e contar com as respectivas licenças de 

uso adquiridas dos respectivos fabricantes ou fornecedores credenciados, em conformidade com a 

legislação em vigor. 

 

Garantir absoluto sigilo sobre todos os processos, informações e quaisquer outros dados 

disponibilizados pela Contratante, em função das peculiaridades dos serviços a serem prestados. 

 

Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca 

das atividades, objeto deste Termo de Referência, sem prévia autorização da Contratante. 
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Credenciar perante a Contratante, mediante documento, um funcionário da empresa para gerenciar a 

prestação dos serviços contratados, bem como submeter previamente a relação com os nomes dos 

técnicos habilitados para os serviços de manutenção contratados. 

 

Assegurar que toda substituição dos técnicos responsáveis seja informada à Contratante no prazo 

máximo de até 24 (vinte e quatro) horas da decisão da substituição. 

 

Diligenciar no sentido de que seus técnicos mantenham-se, nas dependências do Contratante, 

devidamente trajados e identificados por crachás, observando todas as normas internas de segurança do 

Contratante. 

 

Comunicar à Contratante, designado formalmente pelo Contratante, qualquer fato extraordinário ou 

anormal que ocorra durante a vigência do contrato. 

 

Fornecer e instalar os equipamentos de acordo com as configurações técnicas determinadas neste 

Termo. 

 

Entregar os equipamentos novos, sem utilização anterior, embalados adequadamente, de forma que os 

proteja contra avarias e garanta a completa segurança durante o transporte. 

 

Entregar e ativar os equipamentos contratados nos locais indicados pela Contratante, no prazo 

estabelecido. 

 

Identificar os equipamentos instalados de modo a diferenciá-los dos demais existentes. 

 

Remover, após a instalação dos equipamentos, qualquer resíduo oriundo dessa atividade. 

 

Garantir o funcionamento de todos os equipamentos e sistemas instalados nas dependências da 

Contratante durante a vigência do contrato, comprometendo-se a mantê-los sempre abastecidos de 

todos os insumos e materiais necessários ao seu funcionamento, exceto papel, observados os níveis de 

serviço estabelecidos nos neste Termo. 

 

Encarregar-se dos serviços técnicos de manutenção e reparos, da substituição de peças que se fizerem 

necessários bem como de equipamentos, sem ônus para a Contratante. 

 

Realizar manutenção preventiva, conforme calendário a ser ajustado entre as partes, visando à 

supervisão geral dos equipamentos, compreendendo, entre outros, a verificação das condições de 

funcionamento e a realização de limpeza interna geral, sem qualquer ônus para o Contratante. 

 

Prestar assistência técnica corretiva, mediante solicitação do Contratante e sem ônus para este, para 

eliminação de defeitos porventura ocorridos. 

 

Refazer os serviços que foram executados de maneira incorreta ou insatisfatória, sem ônus para a 

Contratante. 

 

Apresentar as informações detalhadas dos serviços disponibilizados e as restrições porventura 
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existentes. 

 

Ministrar treinamento aos usuários indicados pela Contratante sem ônus para este, quanto aos 

procedimentos para operação dos equipamentos e das soluções fornecidas. 

 

Permitir que o Contratante fiscalize e audite a operação e relatórios emitidos e executados pela 

Contratada por meio de empregados ou qualquer outro profissional designado pela Contratante. 

 

Permitir que a Contratante realize análises, estudos e produza relatórios sobre a operação dos serviços 

objeto do Contrato. 

 

Apresentar mensalmente a nota fiscal/fatura nos termos estabelecidos no Contrato. 

 

Fornecer catálogos, manuais e guia de usuários em português, dos equipamentos e softwares ofertados 

na licitação e disponibilizados para a operação. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Fornecer e colocar à disposição da empresa a ser Contratada, todos os elementos e informações que se 

fizerem necessários à prestação dos serviços, conforme especificado neste Contrato. 

 

Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela Contratada, observadas as condições de pagamento 

previstas no Contrato. 

 

Notificar a Contratada, formal e tempestivamente, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 

irregularidades encontradas na prestação dos serviços. 

 

Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa a ser Contratada, de acordo 

com os termos de sua proposta de preços, do contrato e do edital da licitação. 

 

Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser Contratada, às dependências da Contratante 

para execução dos serviços. 

 

Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do Contrato, que venham a ser 

solicitados pela empresa a ser Contratada. 

 

Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos serviços, para 

verificação de conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos no Contrato. 

 

Fornecer toda a infraestrutura necessária (local físico, mobiliário, tomadas elétricas e pontos de acesso à 

rede) para instalação e funcionamento dos equipamentos. 

 

Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços contratados, através da gerência administrativa, 

podendo designar empregado que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas ao 

contrato. 
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Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificação exigidas, durante 

toda a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII, do art. 55, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

Permitir que a Contratada capacite os empregados da Contratante para substituir os “tonner” das 

impressoras, mantida, porém toda a responsabilidade da Contratada sobre a gestão guarda e risco de 

perda continua. 

 

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do 

CONTRATADO e o sujeitará à aplicação das normas contidas no Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da Belotur, da Lei Federal nº 13.303/16 e Decreto Municipal nº 15.113/13, que preveem as 

seguintes penalidades: 

10.1. Advertência; 

10.2.Multa nos seguintes percentuais: 

I - multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega 

ou execução do objeto contratual, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de 

atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o 

caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 

II - multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação direta em 

caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente; 

III - multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência, na hipótese de o infrator retardar 

o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas, 

tais como: 

a) deixar de entregar documentação exigida; 

b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

BELOTUR; 

c) descumprir requisitos de habilitação, a despeito da declaração em sentido contrário; 

d)multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o infrator 

der causa à rescisão do contrato; 

V - multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão 

do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos 

contratados. 

10.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Empresa Municipal de 

Turismo de Belo Horizonte SA - BELOTUR, conforme disposto nos termos do art. 117, III, do 
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Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Belotur, art. 83, III da Lei 13.303/16 e art. 11 

do Decreto Municipal nº 15.113/13. 

 
11. SUBCONTRATAÇÃO  

 

É vedado à Contratada subcontratar, total ou parcialmente, terceiros para execução do objeto deste TR, 

sendo-lhe, portanto, vedado ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações dele 

decorrentes. 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

A Contratada, antes da emissão das Notas Fiscais/Faturas, encaminhará demonstrativo mensal de cópias 

ao Contratante, que o aprovará em até 5 (cinco) dias úteis. 

 

A leitura dos contadores e do sistema de bilhetagem dos equipamentos de impressão, reprografia será 

efetuada mensal e previamente à emissão do demonstrativo de que trata a subcláusula anterior, e seu 

resultado será lavrado em documento específico, assinado pelas Partes, contendo ainda eventuais 

observações. 

 

Após a aprovação do demonstrativo mensal de cópias, a Contratada emitirá as Notas Fiscais/Faturas 

referentes aos serviços prestados e à produção no mês anterior, as quais serão entregues a Contratante 

até o dia 15 (quinze) do mês em curso, para pagamento até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

da prestação dos serviços. 

 

Caso haja irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo será contado a partir da sua 

reapresentação devidamente regularizada. 

 

Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços realizada e o 

período da execução. 

 

A Contratada deverá destacar no corpo da Nota Fiscal/Fatura: “Desconto de ISSQN, conforme art. 1ª, Lei 

nº 9.145 de 12/01/2006", assim como demais encargos a serem retidos na fonte. 

 

A Contratada deverá emitir a Nota Fiscal na modalidade eletrônica, em conformidade com as Portarias 

nº 008/2009 e nº 010/2009 da Secretaria Municipal de Finanças. 

 

Os documentos fiscais deverão ser atestados mensalmente pela Divisão de Serviços Gerais. Os valores a 

serem pagos remuneram todas as despesas especificadas na sua proposta e necessárias à prestação dos 

serviços, incluindo custos diretos e indiretos, todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos 

com mão de obra, taxas, seguros, prazos de entrega, frete, manutenção, fornecimento de insumos 

(exceto papel) e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do Contrato, 

constituindo-se assim, na única remuneração devida pelos trabalhos contratados. 

 

O pagamento mensal será calculado a partir da seguinte fórmula: PM = CF + CV, sendo que: 

 

CF = quantidade de equipamentos (por tipo de equipamento) x custo unitário mensal (por tipo de 

equipamento) 
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CV = quantidade (unidade: mil) contabilizada de impressões mensal x custo do milheiro impresso 

 

Legenda: 

 

PM = pagamento mensal 

CF = custo fixo mensal 

CV = custo variável mensal 

 

QUANTITATIVOS E ESTIMATIVAS 

 

O quantitativo de equipamentos e a estimativa de impressões objeto desse instrumento são os 

seguintes: 

 

Descrição do lote único 

 

Item Quantidade 
Total impressões por tipo de 

impressora (páginas / mês) 

Tipo  A -  Impressora Laser Mono 01 15000 

Tipo C – Multifuncional Laser Mono 05 18000 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 

 

DOS EQUIPAMENTOS 

 

Dos equipamentos novos 

 

A Contratada deverá ceder ao Contratante o uso dos seguintes equipamentos, classificados nas 

seguintes categorias: 

 

TIPO A – Impressora Laser Monocromática, com recursos de impressão; 

 

TIPO C – Multifuncional Laser Monocromática, com recursos de impressão, cópia, fax e digitalização; 

 

As especificações técnicas mínimas dos equipamentos destinados a atender cada uma das categorias 

acima estão descritas neste TR. 

 

A Contratada deverá fornecer todos os equipamentos especificados acima, bem como as soluções de 

softwares associadas, contemplando inclusive, a instalação nas dependências da Contratante, 

observadas as quantidades, as especificações técnicas e demais características constantes neste 

documento. 

 

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos, não recondicionados e/ou 

remanufaturados, sem qualquer uso anterior e em linha de produção. 
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Cada tipo de impressora (tipos A, C) deverá corresponder a uma única marca e modelo, podendo ser 

adotadas marcas e modelos distintos para diferentes tipos de impressora. 

 

Os equipamentos dos tipos A e C deverão ser configurados para impressão em dupla-face (frente e 

verso). 

 

Todos os equipamentos deverão ter recurso de contabilização de páginas impressas e copiadas pelo 

próprio hardware, para comparação com os resultados obtidos pelo sistema de contabilização e 

aferição dos volumes efetivamente impressos, possibilitando a auditagem dos serviços. Os 

equipamentos, também, deverão oferecer o recurso de retenção de impressão (impressão segura), 

com liberação das mesmas mediante digitação de senha.  

 

A Contratada deverá executar o remanejamento de postos de impressão sempre que solicitado pela 

Contratante e de acordo com o Termo de Referência. 

 

Os custos referentes à cessão de uso, instalação e configuração de equipamentos deverão estar 

incluídos e distribuídos nos preços unitários descritos neste TR. 

 

DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO 

 

A Contratada deverá implantar, oferecer suporte, manter e gerir solução informatizada especializada 

no gerenciamento proativo centralizado para os equipamentos de impressão departamental 

(impressora/ multifuncional) contratados, com os seguintes requisitos: 

 

 Captura de informações das impressoras; 

 Mensuração do status de consumíveis e dos kits de manutenção; 

 Status do equipamento e identificação de problemas; 

 Gerenciamento das impressoras remotamente; 

 Captura do medidor físico de contabilização de impressões e cópias de cada equipamento; 

 Geração de relatórios dos dispositivos monitorados; 

 Geração de relatórios de indisponibilidade dos equipamentos; 

 Integração com Active Directory; 

 Cotas de impressão por usuário. 

 

DO SISTEMA DE BILHETAGEM E IMPRESSÃO 

 

A Contratada deverá ainda implantar, manter e gerir solução informatizada única especializada na 

contabilização dos serviços de impressão efetivados nas impressoras discriminadas, com no mínimo, 

os seguintes requisitos: 

 

 Contabilização e disponibilização de informações dos trabalhos impressos como: nome, data, 

tamanho e tipo de arquivo (doc., xls, etc.), tamanho do papel (A4, Ofício, etc.), quantidade de páginas 

efetivamente impressas, identificação do usuário, centro de custo, além das demais informações 

fornecidas pela solução de contabilização implantada; 
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 Identificar o usuário da impressão independentemente do sistema de domínio utilizado na 

Contratante, dentre eles LDAP (plataforma software livre), Windows e usuário sem domínio; 

 Contabilizar impressões originadas de estações MS Windows XP/2003/SEVEN ou superior e de 

estações Linux; 

 A medição física (medidor dos equipamentos) prevalecerá para fins de faturamento de página 

impressa sem bilhetagem; 

 Somente trabalhos efetivamente impressos deverão ser contabilizados; 

 Disponibilizar relatórios gerenciais detalhados e exportáveis (em formato txt e xls) dos trabalhos 

impressos, com as seguintes informações: impressão por usuário, por impressora, por centro de custo, 

diferenciação entre impressões coloridas e monocromáticas além das demais informações fornecidas 

pela solução de contabilização implantada e consolidando a quantidade de impressões realizadas em 

períodos selecionados; 

 Preservar as informações que permitam o rastreamento histórico de todas as impressões realizadas 

por uma determinada impressora/multifuncional contendo os dados descritos nos itens anteriores; 

 Possuir recurso para acesso às informações e administração pelos gestores a partir de qualquer 

estação da rede local, incluindo configurações das impressoras, permissões de usuários e fila de 

trabalhos; 

 Ter total compatibilidade com a rede corporativa da Belotur e demais equipamentos (impressoras, 

multifuncionais, servidores) ofertados; 

 Possuir interface gráfica em português. 

 Os sistemas e aplicativos necessários ao funcionamento das soluções deste documento deverão 

funcionar exclusivamente dentro da rede de informática da Contratante, não sendo permitido o envio 

de qualquer informação relativa à contabilização para sistemas ou usuários externos à referida rede, 

salvo na forma aprovada previamente pela Contratante. 

 A Contratada deverá prover toda a infraestrutura de hardware e software, incluído sistema 

operacional, antivírus e qualquer outro elemento necessário para a correta instalação e operação das 

soluções. 

 Os hardwares e as licenças de software para uso dos serviços deverão ser constantemente 

atualizados para manter a qualidade do serviço, sem ônus para a Contratante. 

 A instalação de eventual agente remoto nas estações de trabalho da Contratante, com vista à 

operacionalização das soluções deste termo deverá ser previamente aprovada e autorizada pelo 

Contratante. 

A Contratante poderá instalar agentes nos equipamentos da Contratada para verificar os níveis de 

serviços exigidos. 
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Desde já fica claro que nenhum software poderá ser instalado nos equipamentos da Contratante sem 

conhecimento e autorização prévia desta. 

Os custos referentes ao sistema de bilhetagem e de impressão deverão estar incluídos e distribuídos nos 

preços unitários descritos neste Termo. 

 

A Contratada deverá manter o servidor de bilhetagem funcionando adequadamente sob as regras já 

definidas acima, exceto se a Contratante autorizar o seu desligamento; 

 

Todas as licenças de software de bilhetagem e para os possíveis servidores de impressão serão de 

responsabilidade da Contratada. 

 

DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS 

 

Na fase de implantação, a Contratada deverá ministrar treinamento aos usuários, nas instalações da 

Contratante, para explicação das funcionalidades dos equipamentos, assim como o procedimento para 

substituição de papel nos equipamentos. A Contratada deverá treinar três colaboradores da 

Contratante, situados próximos ao local de instalação de cada impressora. Os treinamentos serão 

coordenados pela Contratante e poderão ser realizados no próprio local onde os equipamentos 

estiverem instalados. Estes colaboradores deverão atuar como multiplicadores de conhecimento sobre 

as impressoras. 

 

A Contratada deverá disponibilizar um guia rápido, com duas cópias, criado sob medida para as 

necessidades da Contratante com as principais funcionalidades dos equipamentos que será distribuído 

para os funcionários da Contratante. 

 

O conteúdo programático dos cursos para os colaboradores deverá prever todas as funções necessárias 

para a correta operação dos serviços previstos por parte dos usuários, no mínimo, para as seguintes 

tarefas: 

 

 Instruções básicas de operação dos equipamentos propostos; 

 Abastecimento de mídias especiais, como papel, transparências, envelopes e etiquetas; 

 Instruções básicas de operação dos softwares propostos; 

 Solução dos principais problemas que poderão ocorrer na impressão; 

 Interpretação das mensagens do painel de controle e leds de sinalização dos equipamentos; 

 Principais mensagens de alertas provenientes dos equipamentos, como por exemplo: atolamentos, 

níveis de consumíveis, tampas de compartimentos abertas; 

 Substituição de consumíveis; 

 Cadastramento de novos usuários; 

 

Todo treinamento e sua documentação deverão ser aprovados pela Contratante e, depois de aprovado, 

passarão a fazer parte do seu acervo documental. 
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DA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 

 

A Contratada deverá prestar serviços de manutenção (preventiva e corretiva) e de suporte técnico. 

 

A abertura de chamados referente a suporte técnico será realizada na central de atendimento da 

Contratada. 

 

O chamado poderá ser resolvido através do suporte técnico remoto a ser prestado pela Contratada ou 

será encaminhado para uma manutenção corretiva em campo. 

 

Os procedimentos de manutenção preventiva serão realizados por técnicos previamente designados 

pela Contratada, destinados a prevenir a ocorrência de falhas, quebras e defeitos dos equipamentos, 

com vistas a preservá-los em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais, normas técnicas e 

especificações do fabricante, observando-se o seguinte: 

 

Os serviços de manutenção preventiva, sempre que possível, deverão ser realizados no local onde o 

equipamento estiver instalado; 

 

Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados em dias úteis, durante o horário 

comercial (8h às 18h), exceto se houver autorização em contrário do Contratante. 

 

Os serviços de reposição dos componentes de manutenção operacional preventiva (fusores, reveladores, 

cilindros e peças que tenham necessidade de substituição pelo desgaste de uso) serão executados 

exclusivamente pelos profissionais da empresa a ser Contratada. 

 

Os procedimentos de manutenção corretiva deverão ser realizados por técnicos previamente designados 

pela Contratada, destinados a consertar e reparar falhas, quebras e defeitos dos equipamentos, 

incluindo a substituição de peças, de modo a restabelecer suas condições originais de uso e conservação, 

de acordo com os manuais, normas técnicas e especificações do fabricante. 

 

Em qualquer caso, quando for necessária a remoção do equipamento de seu local de instalação, o 

transporte será feito pela Contratada, que deverá disponibilizar outro equipamento compatível até a 

devolução do equipamento original ou de um novo equipamento idêntico ou superior ao original. 

 

Após a realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva, a Contratada deverá emitir um 

relatório de atendimento técnico, no qual deverá constar: 

 

 O número da ordem de serviço; 

 A data e o horário de abertura da ordem de serviço; 

 O equipamento envolvido, o problema apresentado e sua localização; 

 A identificação do profissional responsável pela execução do serviço; 

 A data e o horário da conclusão do serviço; 

 Aceite de um colaborador da contratante. 
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DO FORNECIMENTO DOS INSUMOS E PEÇAS 

 

Todos os consumíveis (inclusive aqueles entendidos como kit de manutenção, fusores, rolos, toners, 

cilindros, reveladores), peças e acessórios serão fornecidos pela Contratada e deverão ser novos e 

originais do fabricante dos equipamentos, não sendo admitidos, em hipótese alguma, produtos 

remanufaturados, similares, compatíveis, reenvasados e/ou recondicionados. 

 

A logística da empresa a ser contratada terá de contemplar a gestão de estoque de suprimentos em 

quantidade suficiente para atender à demanda da BELOTUR. 

 

A empresa a ser contratada será responsável pela destinação ambientalmente correta para todos os 

recipientes dos suprimentos, peças e materiais utilizados nos equipamentos, obedecendo à legislação e 

orientações relativas ao compromisso com o meio ambiente. 

 

Não será responsabilidade da Contratada o fornecimento de papel para os equipamentos de impressão, 

reprografia. 

 

No entanto, a Contratada deverá assegurar a adequação e o perfeito funcionamento dos equipamentos 

em relação ao tipo de papel utilizado pelo Contratante. Para os equipamentos que suportarem outros 

tipos de papel, deverão suportá-lo conforme especificações estabelecidas neste documento. 

 

DOS PRAZOS PARA ATENDIMENTOS DE CHAMADOS 

 

A Contratada deverá observar ainda os seguintes níveis de serviço no que concerne aos chamados 

realizados: 

 

 demandas de qualquer natureza (manutenção de hardware ou software, suporte técnico, reposição 

de peças, equipamentos inoperantes, etc.) deverão ser atendidas e plenamente solucionadas em até 12 

(doze) horas úteis contadas da abertura do respectivo chamado; 

 

 demandas para substituição de toner deverão ser atendidas em até 4 (quatro) horas úteis contadas 

da abertura do respectivo chamado; 

Para fins de medição, consideramos como horário útil para atendimento de chamados das 8:00 às 18:00 

de segunda-feira a sexta-feira. 

PRAZO DE ENTREGA/FORMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

A Contratante deverá emitir ordem para início da prestação dos serviços, seu tipo e o local de 

instalação, observado o disposto neste Edital. 

 

As estações de impressão deverão ser entregues e instalados em, no máximo, 10 (dez) dias corridos, 

contados a partir da data de emissão da ordem de serviço. Dentro desse mesmo prazo, também, 

deverão estar em operação a implantação das seguintes soluções: 
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 Customização das configurações dos equipamentos; 

 Identificação dos equipamentos; 

 Implantação dos softwares de gerenciamento e contabilização; 

 Treinamento de equipe da contratante. 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S.A - BELOTUR
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ANEXO II 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA TIPO A – IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (“TIPO 2”) 
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ANEXO III 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA TIPO C – MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA (“TIPO 1”) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2020 

Processo Administrativo 01-026.556/20-98 

 

OBJETO: Prestação de serviços de impressão, reprografia à BELOTUR, compreendendo a cessão do direito 

do uso de equipamentos, a instalação, a configuração, a manutenção (preventiva e corretiva) e a 

operação dos equipamentos e sistemas aplicados nos serviços, o suporte técnico, a reposição de peças e 

insumos, exceto papel, e os serviços de gerenciamento e controle da produção, incluídas a instalação e 

operação dos sistemas de bilhetagem e impressão segura de cópias, nos termos do disposto no edital e 

seus anexos. 

 

DADOS DA EMPRESA LICITANTE 

Razão Social  

CNPJ  Insrição Estadual  

Endereço  

Representante Legal  

CPF  Nacionalidade  

E-mail(s)  

Telefone(s)  

 

QUADRO A – QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS 

Preço mensal por tipo de equipamento 

Descrição 
Quantidade 
(Unidade) 

Marca/ 
Modelo 

Preço Unitário 
(mensal) 

Valor Total 
(mensal) 

Tipo A – Impressora Monocromática 01  R$ R$ 

Tipo C – Multifuncional 
Monocromática 

05  R$ R$ 

Valor Total Mensal – Equipamentos R$ 

QUADRO B – QUANTIDADE ESTIMADA DE IMPRESSÕES 

Preço dos serviços de impressão 

Descrição 
Quantidade 
(Págs./ Mês) 

Preço Unitário 
Impressão 

Preço 
Unitário 

Bilhetagem 

Valor Total 
(mensal) 

Impressões nos equipamentos Tipo A 15.000 R$ R$ R$ 

Impressões nos equipamentos Tipo C 18.000 R$ R$ R$ 

Valor Total Mensal – Impressões R$ 

 

QUADRO C – VALOR GLOBAL 

Valor Total Mensal – Equipamentos + Impressões 

Valor Total Mensal = Soma dos valores mensais dos Quadros A e B R$ 

VALO GLOBAL = Valor Total Mensal x 12 meses R$ 
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PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

o Declaro que a presente proposta possui validade de 60 (sessenta) dias 

o Declaro que a empresa licitante possui todas as condições para habilitação nesta licitação, nos termos 

do que dispõe o inciso VII do art. 4º da Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002; 

o Declaração ter ciência de todas as condições, especificações e exigências constantes neste Edital; 

o Declaro que no preço proposto encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

trabalhistas, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente 

licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da empresa arrematante; 

o Declaro que nos preços propostos estão incluídos os custos referentes à cessão de uso, instalação e 

configuração dos equipamentos, bem como de todo o aparato operacional necessário à plena 

execução do objeto contratado, conforme especificações do edital de Pregão Eletrônico 003/2020 e 

seus anexos.  

 

 

Local e data 

 

Assinatura do Responsável Legal pela Empresa 

 
 
Observações: 

 Os valores devem ser apresentados em moeda nacional (R$) e em algarismo com no máximo 02 

(duas) casas decimais após a vírgula. 

 As quantidades de serviços de impressão indicadas são meramente estimativas, não se configurando 

como franquia para efeito de faturamento. 

 Todos os custos dos serviços prestados deverão estar representados nos valores da proposta de 

preços. 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(A ser entregue juntamente com a proposta de preços impressa). 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2020 

Processo Administrativo 01-026.556/20-98 

 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante devidamente 

constituído [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE] (doravante denominado [Licitante]), declara, sob 

as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta foi elaborada de maneira independente e que seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a 

ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 

discutido com ou recebido de qualquer integrante do Município antes da abertura oficial das 

propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

 

____________________, em ___ de ________________ de______. 

 

 

 

 (Assinatura e identificação completa do representante legal da empresa licitante, no âmbito da licitação) 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO  

Art. 49-B Emenda à Lei Orgânica nº 23 

(A ser entregue juntamente com a proposta de preços impressa) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2020 

Processo Administrativo 01-026.556/20-98 

 

Declaro, para os devidos fins, que os trabalhadores da              (Razão Social da licitante)_____________, 

inscrita no CNPJ sob o nº ________________, sediada no    __________(endereço 

completo)___________, envolvidos na execução do objeto da licitação mencionada acima não incorrem 

nas proibições previstas no artigo 49-B da Lei Orgânica deste Município, in verbis: 

 

Art. 49-B - Não poderão prestar serviço a órgãos e entidades do Município os trabalhadores das empresas 

contratadas declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 

colegiado relativo à, pelo menos, uma das seguintes situações: 

 

Art. 49-B acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 14/09/2011 (Art. 2º). 

I - representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso do 

poder econômico ou político; 

II - condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o 

patrimônio público. 

  

Parágrafo único - Ficam as empresas a que se refere o caput deste artigo, obrigadas a apresentar ao 

CONTRATANTE, antes do início da execução do contrato, declaração de que os trabalhadores que 

prestarão serviço a BELOTUR não incorrem nas proibições de que trata este artigo. (NR) 

 

 

________________, ___ de ________________ de ________. 

 

 

Assinatura do responsável legal da empresa arrematante 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 

(A ser entregue juntamente com a proposta de preços  impressa) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2020 

Processo Administrativo 01-026.556/20-98 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a licitante _________________________________ é beneficiária da 

Lei Complementar nº 123/2006, na condição de _____________ (EPP – Empresa de Pequeno Porte /ME – 

Micro empresa ou Cooperativa – Lei nº 11.488/2007) considerando os valores da receita bruta e o 

atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada. 

 

Atestamos, para os devidos fins, que a licitante não se encontra enquadrada em nenhuma das hipóteses, 

que veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas nos incisos I a X do § 4º do art. 3º da 

Lei nº 123/2006: 

 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;  

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que 

a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 

beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 

trata o inciso II do caput deste artigo; 

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, 

desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;  

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, 

de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de 

distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de 

seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;  

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica 

que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendários anteriores;  

j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 

Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar ao Município de Belo Horizonte quaisquer fatos 

supervenientes que alterem a situação de nossa empresa. 

 

____________________, _______ de ___________________ de ___________ 

 

Nome da empresa licitante 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram a Empresa 

Municipal de Turismo de Belo Horizonte - BELOTUR e a empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

A EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S.A. – BELOTUR, com sede à Rua Espírito 

Santo, nº 527, Centro – CEP 30160-031 - Belo Horizonte / MG, inscrita no CNPJ sob o nº 21.835.111/0001-

98, neste ato representada por seus Diretores in fine assinados, doravante denominada CONTRATANTE e 

a  empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

______________________, estabelecida no endereço ______________________________________, na 

cidade _________________, representada por ____________________________________________, 

CPF nº ________________________ neste ato denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato 

advindo do Pregão Eletrônico nº 003/2020, processo administrativo nº 01-026.556/20-98, em 

conformidade com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da BELOTUR, combinado com os 

Decretos Municipais nº 12.436/06, nº 17.317/20 e nº 15.113/13, Lei Municipal 10.936/16; Lei Federal nº. 

13.303/14 e nº. 10.520/02 e Lei Complementar nº. 123/06, bem como normas deste instrumento e 

demais normas legais atinentes à espécie. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1. Prestação de serviços de impressão e reprografia, compreendendo a cessão do direito do uso de 

equipamentos, instalação, configuração, manutenção (preventiva e corretiva) e a operação dos 

equipamentos e sistemas aplicados nos serviços, o suporte técnico, a reposição de peças e 

insumos, exceto papel, e os serviços de gerenciamento e controle da produção, incluídas a 

instalação e operação dos sistemas de bilhetagem e impressão segura de cópias. 

 

1.2. A prestação de serviços ocorrerá de acordo com as especificações e condições estabelecidas no 

Termo de Referência – ANEXO deste contrato.  

 

Parágrafo único: Integra ao presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital de 

Pregão Eletrônico nº. 003/2020 e todos os seus ANEXOS. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DA(S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

 

2.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato serão acobertadas pela(s) 

seguinte(s) dotação(ções) orçamentária(s): 2805.1100.23.695.086.2900.0001.339040.01.0300 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR  

 

3.1. O presente contrato de prestação de serviço tem o valor total estimado de R$_____________ 

(____________________).  

 

3.2. O Pagamento mensal será nos termos da Cláusula Nona deste instrumento deste contrato. 
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4. CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA  

 

4.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 

(sessenta) meses, conforme disposto no art. 94 do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da BELOTUR. 

 

4.1.1.  A prorrogação a que se refere o item anterior será realizada mediante termo aditivo. 

 

4.1.2. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e observada a 

legislação em vigor.  

 

5. CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO  

 

5.1. O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que 

observados o interregno mínimo de 1 (um) ano a contar da data de sua assinatura, tendo como 

base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IPCA/IBGE) ou, no caso da extinção deste, outro que venha a substituí-lo. 

 

5.2.  Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da CONTRATADA. 

 

5.3.  A solicitação deverá ser devidamente justificada, comprovada e aprovada pela CONTRATANTE. 

 
5.4. O preço contratual poderá ser repactuado, observando-se o interregno mínimo de 12 (doze) 

meses, contados a partir da data de apresentação da proposta comercial ou da última 

repactuação ou em outro prazo que a lei venha estipular. A repactuação poderá ser entendida 

como ajuste entre as partes visando manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.  

 

6. CLÁUSULA SEXTA: DOS PROCEDIMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

6.1. A prestação de serviço se dará conforme especificação do Termo de Referência, ANEXO deste 

contrato.  

 

6.2. O local, horário e outras especificações para a prestação do(s) serviço(s) contratado(s) será 

informado com antecedência à CONTRATADA. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Sem prejuízo do disposto no Termo de Referência, a CONTRATANTE deverá ainda: 

 

7.1. Indicar os empregados que serão responsáveis para acompanhar a prestação dos serviços. 

 

7.2. Efetuar o pagamento do contrato efetuando as devidas retenções legais. Fornecer e colocar à 

disposição da empresa a ser CONTRATADA, todos os elementos e informações que se fizerem 

necessários à prestação dos serviços, conforme especificado neste Contrato. 
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7.3. Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela CONTRATADA, observadas as condições de 

pagamento previstas neste Contrato. 

 

7.4. Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 

irregularidades encontradas na prestação dos serviços. 

 

7.5. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa a ser CONTRATADA, 

de acordo com os termos de sua proposta de preços, do contrato e do edital da licitação. 

7.6. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser CONTRATADA, às dependências da 

CONTRATANTE para execução dos serviços. 

 

7.7. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do Contrato, que venham a ser 

solicitados pela empresa a ser CONTRATADA. 

 

7.8. Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos serviços, 

para verificação de conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos no 

Contrato. 

 

7.9. Fornecer toda a infraestrutura necessária (local físico, mobiliário, tomadas elétricas e pontos de 

acesso à rede) para instalação e funcionamento dos equipamentos. 

 

7.10. Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços contratados, através da gerência 

administrativa, podendo designar empregado que anotará em registro próprio, todas as 

ocorrências relacionadas ao contrato. 

 

7.11. Fiscalizar a manutenção pela CONTRATADA, das condições de habilitação e qualificação 

exigidas, durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no Inciso X, do art. 

93, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Belotur.  

 

7.12. Permitir que a CONTRATADA capacite os empregados da CONTRATANTE para substituir o(s) 

“Tonner(s)” das impressoras, mantida, porém toda a responsabilidade da CONTRATADA sobre a 

gestão guarda e risco de perda continua. 

 

7.13. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações 

contratuais, inclusive permitir o livre acesso dos empregados, prepostos ou representantes da 

CONTRATADA, às dependências da CONTRATANTE relacionadas à execução do contrato. 

 

7.14. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

contratuais. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Sem prejuízo do disposto no Termo de Referência, a CONTRATADA deverá ainda: 

 

8.1. Entregar e ativar os equipamentos contratados nos locais indicados pela CONTRATANTE, no 

prazo estabelecido, identificando-os de modo a diferenciá-los dos demais existentes e 
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garantindo a sua boa qualidade e funcionamento e o cumprimento das normas técnicas 

aplicáveis aos serviços objeto deste contrato. 

 

8.2. Fornecer e instalar os equipamentos de acordo com as configurações técnicas determinadas 

neste Contrato, devendo todos ser equipamentos novos, sem utilização anterior, embalados 

adequadamente, de forma que os proteja contra avarias e garanta a completa segurança 

durante o transporte. 

 

8.3. Fornecer catálogos, manuais e guia de usuários em português, dos equipamentos e softwares 

ofertados na licitação e disponibilizados para a operação. 

 

8.4. Instalar todos os softwares e sistemas previstos no Termo de Referência anexo, assegurando que 

todos sejam softwares originais e contar com as respectivas licenças de uso adquiridas dos 

respectivos fabricantes ou fornecedores credenciados, em conformidade com a legislação em 

vigor. 

 

8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos 

serviços, encarregando-se dos serviços técnicos de manutenção e reparos, da substituição de 

peças que se fizerem necessários bem como de equipamentos, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

8.6. Garantir o funcionamento de todos os equipamentos e sistemas instalados nas dependências da 

CONTRATANTE durante a vigência do contrato, comprometendo-se a mantê-los sempre 

abastecidos de todos os insumos e materiais necessários ao seu funcionamento, exceto papel, 

observados os níveis de serviço estabelecidos no Termo de Referência anexo a este documento. 

 

8.7. Realizar manutenção preventiva, conforme calendário a ser ajustado entre as partes, visando à 

supervisão geral dos equipamentos, compreendendo, entre outros, a verificação das condições 

de funcionamento e a realização de limpeza interna geral, sem qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

 

8.8. Ministrar treinamento aos usuários indicados pela CONTRATANTE sem ônus para este, quanto 

aos procedimentos para operação dos equipamentos e das soluções fornecidas. 

 

8.9. Permitir que a CONTRATANTE realize análises, estudos e produza relatórios sobre a operação 

dos serviços objeto deste Contrato, bem como fiscalize e audite a operação e relatórios emitidos 

e executados pela CONTRATADA. 

 

8.10. Executar o objeto, atuando em seu próprio nome, por sua conta e risco, sendo-lhe, portanto, 

vedado ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações dele decorrentes. 

 

8.11. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos 

e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a equipe técnica necessária à 

execução do objeto. 

 

8.12. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
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assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento 

licitatório, facultando-se à CONTRATANTE o direito de exigir, a qualquer tempo, a comprovação 

do cumprimento desta condição, obrigando-se, ainda a: 

 

8.13. Cumprir todos os princípios éticos e de conduta profissional da CONTRATANTE; 

 

8.14. Não utilizar, em qualquer das atividades da empresa, de trabalho infantil nem de trabalho 

forçado ou análogo à condição de escravo; 

 

8.15. Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei nº 12.846/2013, de 01 de agosto de 2013. “Lei 

Anticorrupção”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública e 

denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de 

denúncia disponíveis na CONTRATANTE; 

 

8.16. Se comprometer a manter sigilo absoluto sobre as informações contidas nos documentos da 

BELOTUR, não podendo duplicá-los ou usá-los sob qualquer pretexto, sob pena de 

responsabilidade civil e criminal, sem prejuízo de ações indenizatórias, em caso de ações de 

terceiros; 

 

8.17. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à BELOTUR, à PBH ou a terceiros 

em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 

8.18. Indicar no mínimo um responsável para atendimento dos serviços para acompanhamento e 

controle, sempre que necessário. Os operadores responsáveis pelo atendimento devem ter seus 

contatos informados, sendo necessário o aviso com antecedência de qualquer alteração dos 

mesmos. 

 

8.19. Responsabilizar-se por todos os ônus, custos e despesas relacionados à prestação de serviços 

objeto deste Contrato, tais como custos diretos e indiretos, tributos, taxas, seguros, despesas 

com frete e manutenção e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a 

prestação dos serviços objeto da presente licitação. 

 

8.20. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 

de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências 

da CONTRATANTE. 

 

8.21. Apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE, comprovação de cumprimento das 

obrigações tributárias, trabalhistas e sociais, legalmente exigíveis. Responsabilizar-se por todos 

e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar à CONTRATANTE ou a terceiros, na pessoa de 

preposto ou terceiros a seu serviço. 

 

9. CLÁUSULA NONA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1. Previamente à emissão das Notas Fiscais/Faturas, a CONTRATADA encaminhará demonstrativo 
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mensal de cópias à CONTRATANTE, que o aprovará em até 5 (cinco) dias úteis. 

 

9.1.1. A leitura dos contadores e do sistema de bilhetagem dos equipamentos de impressão, 

reprografia será efetuada mensal e previamente à emissão do demonstrativo de que trata 

o subitem anterior, e seu resultado será lavrado em documento específico, assinado pelas 

Partes, contendo ainda eventuais observações. 

 

9.2. Após a aprovação do demonstrativo mensal de cópias, a CONTRATADA emitirá as Notas 

Fiscais/Faturas referentes aos serviços prestados e à produção no mês anterior, as quais serão 

entregues à CONTRATANTE até o dia 15 (quinze) do mês em curso, para pagamento até o 5º 

(quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços. 

 
9.3. A CONTRATADA deverá destacar no corpo da Nota Fiscal/Fatura: “Desconto de ISSQN, conforme 

art. 1ª, Lei nº 9.145 de 12/01/2006", assim como demais encargos a serem retidos na fonte, e 

deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços executados. 

  

9.4. A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal na modalidade eletrônica, em conformidade com as 

Portarias nº 008/2009 e nº 010/2009 da Secretaria Municipal de Finanças. 

 

9.5. A CONTRATADA entregará a Nota Fiscal diretamente à Gerência de Orçamento e Finanças da 

BELOTUR, que, após aprová-la junto à Gerência de Administração e Logística, providenciará o 

pagamento. 

 

9.6. Os valores a serem pagos remuneram todas as despesas especificadas na sua proposta e 

necessárias à prestação dos serviços, incluindo custos diretos e indiretos, todos os tributos, 

encargos sociais e trabalhistas, custos com mão de obra, taxas, seguros, prazos de entrega, frete, 

manutenção, fornecimento de insumos (exceto papel) e quaisquer outros ônus que porventura 

possam recair sobre a execução do Contrato, constituindo-se assim, na única remuneração 

devida pelos trabalhos contratados. 

 

9.7. O pagamento mensal será calculado a partir da seguinte fórmula: PM = CF + CV, sendo que: 

 

CF = quantidade de equipamentos (por tipo de equipamento) x custo unitário mensal (por tipo 

de equipamento) 

CV = quantidade (unidade: mil) contabilizada de impressões mensal x custo do milheiro impresso 

 

Legenda: 

PM = pagamento mensal 

CF = custo fixo mensal 

CV = custo variável mensal 

 

9.8. Se houver incorreção(ões) no documento fiscal e/ou na documentação que o acompanha, o(s) 

mesmo(s) será(ão) devolvido(s) para a(s) devida(s) correção(ões) e o prazo acima será contado a 

partir do atestado do documento fiscal apresentado, não cabendo qualquer acréscimo a título 

de correção monetária ou juros moratórios, conforme o caso.  
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10. CLÁUSULA DÉCIMA: DA ANTICORRUPÇÃO 

 

10.1. Na execução do presente Contrato é vedado à BELOTUR e ao BENEFICIÁRIO (A) e/ou a 

empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu: 

  

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou 

a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato; 

c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no edital; 

d) Conhecer e cumprir previstas na Lei nº 12.846/2013 e Decreto Municipal nº 16.954/18, 

abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública e denunciando a 

prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de denúncia 

disponíveis da CONTRATANTE; 

e) Manipular ou fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer ações ou omissões 

que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 e Decreto 

Municipal nº 16.954/18. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do 

CONTRATADO e o sujeitará à aplicação das normas contidas no Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da Belotur, bem como às sanções previstas no Decreto Municipal nº 

15.113/2013, garantindo o direito da defesa prévia, que preveem as seguintes penalidades: 

 

11.1.1. Advertência; 

 

11.1.2. Multa nos seguintes percentuais: 

 

I. multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na 

entrega ou execução do objeto contratual, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 

(trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, 

excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no 

documento fiscal; 

 

II. multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação direta em 

caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente; 

 

III. multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência, na hipótese de o infrator 

retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as 

obrigações assumidas, tais como: 

a) deixar de entregar documentação exigida; 

b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 

pela BELOTUR; 

c) descumprir requisitos de habilitação, a despeito da declaração em sentido contrário; 
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d)multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o 

infrator der causa à rescisão do contrato; 

 

IV. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o 

infrator der causa à rescisão do contrato; 

 

V. Multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a 

rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública 

superiores aos contratados a que se destina; 

 

VI. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for 

descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com 

as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou 

defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina 

 

11.2. Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do SUCAF – Sistema 

Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte, nos termos do art. 7º da 

Lei nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Municipal nº 17.317/2020. 

 

11.3. Nos casos de descumprimento das demais obrigações assumidas pelo licitante arrematante, 

poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 

 

a) Advertência escrita; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois anos); 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por 

prazo não inferior a 02 (dois) anos. 

 

11.4. A aplicação da penalidade de sanções de advertência e multa são de competência da Diretoria 

de Administração e Finanças da BELOTUR. 

 

11.5.  A aplicação da penalidade de suspensão temporária e declaração de inidoneidade são de 

competência do Presidente da BELOTUR. 

 

11.6. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e 

contratar, conforme nos subitens 11.1 e 11.3, será facultada a defesa prévia do interessado no 

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação. 

 

11.7. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade conforme subitem 

13.3, alínea “c”, será facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo 

de 10 (dez) dias úteis da abertura da vista. 

 

11.8. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para 

apresentação de recurso. 

 

11.9. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento 
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imediatamente subsequente à sua aplicação e/ou da garantia contratual. 

 

11.9.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

11.10. As penalidades previstas neste Item serão aplicadas conforme procedimentos previstos no 

Decreto Municipal nº 15.113, de 08 de janeiro de 2013. 

 

11.11. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena execução 

do objeto contratado. 

 

11.12. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os prazos para 

defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.  

 

11.13. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução 

total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse 

público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

 

11.14. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada abusiva, 

inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado ou 

inexequível. 

 

11.15. As multas não exime a empresa arrematante da plena execução do fornecimento contratado. 

 

11.16.  O desempenho insatisfatório da empresa arrematante será anotado em sua ficha cadastral, 

nos termos do artigo 24, do Decreto Municipal nº 11.245/03. 

 

11.17. O descredenciamento da licitante no SUCAF será imediatamente comunicado à Administração 

Municipal, ficando o licitante sujeito às penalidades previstas no art. 7º da Lei Federal nº 

10.520/02. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

12.1. A CONTRATADA deverá apresentar prévia garantia contratual para a execução do contrato, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor total a ser estabelecido no contrato. 

 

12.2.  A garantia contratual deverá ser recolhida previamente à assinatura do Contrato. 

 

12.3.  Caberá à CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:  

 

I. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;  

II.  Seguro-garantia;  

III. Fiança bancária.  
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12.4. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo 

este efetuar o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período da garantia, 

independentemente do prazo de vigência indicado na apólice, conforme disposto no art. 3º, 

inciso I, circular SUSEP n.º 214, de 09/12/02.  

 

12.5.  A garantia na forma de fiança bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 

obrigações contratuais. 

 

12.6. A BELOTUR se utilizará de pleno direito, total ou parcialmente da garantia exigida para 

ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato. 

 

12.7.  Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive 

indenização a terceiros, a CONTRATADA se obrigará a fazer a respectiva reposição, no prazo 

máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que for notificada. 

 

12.8.  A garantia somente será liberada ou restituída após a integral execução do contrato, desde 

que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a ela relativa, 

hipótese em que ficará retida até solução final. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

13.1. Este contrato poderá ser extinto: 

 

I. Pela completa execução do seu objeto ou pelo advento de termo ou condição nele 

prevista.  

II. Pelo término do seu prazo de vigência. 

III. Por acordo entre as partes, desde que a medida não acarrete prejuízos para a BELOTUR.  

IV. Por ato unilateral da parte interessada, mediante aviso por escrito à outra parte com 

antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, desde que a medida não acarrete prejuízos 

para a BELOTUR e esteja autorizado no contrato ou na legislação em vigor;  

V. Pela via judicial ou arbitral;  

VI. Em razão de rescisão contratual pela ocorrência de qualquer dos motivos abaixo 

elencados:  

 

a. Descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto de cláusulas 

b. contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

c. Atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

d. Subcontratação parcial do objeto contratual, a cessão ou transferência, total ou parcial, a 

quem não atenda às condições de habilitação e sem prévia autorização da BELOTUR; 

e. Desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou do fiscal do contrato para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução; 

f. Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato. 

g. Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

h. Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

i. Razões de interesse da BELOTUR, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

exaradas no processo interno; 
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j. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato.  

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1.  A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem até 25% do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto 

nos §1º, Art. 101 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da BELOTUR, aplicando-se 

no que couberem as disposições do referido artigo.  

 

14.2. A tolerância da CONTRATANTE com qualquer atraso ou inadimplência por parte da 

CONTRATADA, não importará de forma alguma em alteração ou novação. 

 

14.3. A CONTRATADA não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação 

financeira. 

 

14.4. Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, devidamente 

justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à CONTRATADA, a não 

ser em caso de dano efetivo disso resultante. 

 

14.5. Os casos omissos serão decididos pela BELOTUR, segundo as disposições contidas na Lei 

Federal nº 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da BELOTUR e 

demais normas aplicáveis. 

 

14.6. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida ou pendência oriunda do presente 

instrumento. 

 

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 3 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo: 

 

 

Belo Horizonte, XX de XXXXXXXXXX de 2020 

 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A – BELOTUR 

CONTRATANTE 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

1) ............................................................  2) ............................................................ 


