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EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA  
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 157/2022 
 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2022 
 

TIPO: MENOR PREÇO 
 

FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 

I – PREÂMBULO 
 

O Município de Caratinga - MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 
cidade de Caratinga/MG, na Travessa Coronel Ferreira Santos, 30, Centro, inscrito no CNPJ 
sob o Nº. 18.334.268/0001-25, por intermédio do Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 
008/2022, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial - Tipo: 
Menor Preço, nos termos das Leis Federais Nº. 8.666/93, Nº. 10.520/2002, Lei 
Complementar Nº. 123/2006 e Decretos Municipais N° 125/2019 e 162/2019, regendo-se 
ainda, pelas disposições legais aplicáveis a espécie e condições fixadas no presente 
Instrumento Convocatório. 
 

Não havendo expediente na data marcada ou outro fato superveniente que impeça a 
realização do certame, fica a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, 
conservando a mesma hora e local, se outra data ou horário não forem estabelecidos 
pelo Pregoeiro. 
 

SERÃO OBSERVADAS AS SEGUINTES DATAS, HORÁRIOS E LOCAL PARA OS 
PROCEDIMENTOS: 
 

LOCAL: Rua Raul Soares, nº 171, 1º Andar, Centro, Caratinga / MG 

APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES:  
Dia 19 de setembro de 2022 às 13h00min  

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL: 
Dia 19 de setembro de 2022 às 13h05min 

 

As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame 
obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site 
http://www.caratinga.mg.gov.br/, bem como as publicações no Diário Oficial do 
Município, no endereço eletrônico https://caratinga.mg.gov.br/diario-executivo/, 
quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 

 

II - OBJETO 

2.1- A presente licitação tem por objeto realizar a Contratação de empresa especializada 

em gestão inteligente e integrada de documentos para a prestação de serviços de 

digitalização, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste 

Edital, conforme anexo I constante neste edital Pregão Presencial 081/2022. 

mailto:compras@caratinga.MG.GOV.BR
http://www.caratinga.mg.gov.br/
http://www.caratinga.mg.gov.br/
https://caratinga.mg.gov.br/diario-executivo/


 
PODER EXECUTIVO 

Secretaria de Planejamento e Fazenda 
Superintendência de Contratos e Licitações 

 
 

 Rua Raul Soares, nº 171, Centro – CEP: 35300-024 - Caratinga-MG 
E-mail: compras@caratinga.mg.gov.br  | site: www.caratinga.mg.gov.br      

 

 

 

III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÂO  

3.1. Poderão participar da licitação 

3.1.1. - Poderão participar deste pregão empresas, pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, 

que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes 

deste edital e seus anexos. 

 

3.2. Não serão admitidos interessados que se enquadrem em quaisquer das situações a 

seguir: 

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

b) Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo;  

c) Estejam sob regime de falência, concordata, dissolução ou liquidação;  

d) Todos aqueles casos proibidos pela legislação vigente, em especial as hipóteses 

previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93. 

e) Possuam proprietário titular de mandato eletivo no Município de Caratinga;  

f) Estejam descumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.  

3.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do 

licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

3.4 - As empresas que desejarem participar deste Pregão deverão no dia, hora e local 

estabelecido neste edital, proceder ao credenciamento, entregar ao Pregoeiro os 

envelopes separados e lacrados, respectivamente, a "PROPOSTA COMERCIAL" e 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” contendo na parte externa o nome da 

empresa, nome e número da modalidade, data e hora da realização do certame. 

Declarada a abertura da sessão de julgamento pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos 

novos proponentes.  

 

IV - ENTREGA DOS ENVELOPES 

4.1 - Dos envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação”. 
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4.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação” deverão ser 

entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme 

endereço, dia e horário mencionados no preâmbulo. 

4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes 

dizeres: 

 

4.1.2.1 - DIZERES ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL 

A/C DO PREGOEIRO 

EMPRESA_________________________ 

Envelope 1 - “PROPOSTA COMERCIAL” 

Pregão Presencial nº. 081/2022 – Processo Licitatório nº. 157/2022 

 

4.1.2.2 - DIZERES ENVELOPE HABILITAÇÃO 

AC DO PREGOEIRO 

EMPRESA_________________________ 

Envelope 2 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

Pregão Presencial nº. 081/2022 – Processo Licitatório nº. 157/2022 

 

4.2 - A Prefeitura Municipal de Caratinga/MG, não se responsabilizará por envelopes de 

“Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao 

Pregoeiro designada, no local, data e horário definidos neste edital. 

  

V - DO CREDENCIAMENTO 

5.1. O representante legal da licitante deverá, no horário indicado no preâmbulo deste 

Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante 

deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outra equivalente, e do 

documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a reunião de abertura dos 

envelopes "Proposta” e “Documentação” relativas a este Pregão. 

5.1.1 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, 

mediante Estatuto/Contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou 

documento equivalente.  
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5.1.2 - Entende-se por documento credencial:  

a) Cópia do Registro Comercial no caso de empresa individual ou Estatuto/Contrato 

social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da 

empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

b) Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa 

credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão;  

5.2 - O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e 

lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao 

direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os 

atos pertinentes a este Pregão;  

5.3 - Cada credenciado só poderá representar apenas uma licitante;  

5.4 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante ao Pregoeiro ficará 

impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a 

intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, 

para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes "Proposta" ou 

"Documentação" relativos a este Pregão, nesse caso, a licitante ficará excluída da 

etapa de lances verbais e mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para 

efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

5.5 - Deverá ser apresentado, no momento do credenciamento, para exercício do direito 

de preferência de contratação com microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 

(EPP), de que trata desse edital, alternativamente, um dos seguintes documentos: 

a) Em se tratando de sociedade empresária, certidão expedida pela Junta Comercial da 

Unidade da Federação da sede da licitante, comprovando a condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte; ou, em se tratando de sociedades simples, documento 

equivalente emitido pelo Cartório de Registro da Pessoa Jurídica.  

b) Declaração de microempresas ou empresas de pequeno porte, para efeitos da LC 

123/2006 e posteriores alterações, apresentar conforme modelo constante do Anexo VII 

deste edital. 
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b.1 – Havendo suspeita quanto a veracidade das informações, poderá haver diligência 

na forma do art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93, a fim de comprovação do declarado pelo 

licitante. 

c) A comprovação da qualidade microempresa ou empresa de pequeno porte (ou 

equiparadas) poderá ser comprovada com a apresentação de relatórios contábeis, forma 

de constituição da empresa, regime tributário adotado, entre outros, de forma que 

demonstrem ter auferido receitas brutas em valores que se amoldem ao estabelecido no 

art. 3º da LC 123/06; 

5.6 - A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar 

nº.123, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa prevista na Lei 

8.666/93.  

5.7 - Os documentos de credenciamento deverão vir autenticados ou acompanhados dos 

originais para autenticação pelo Pregoeiro e/ou equipe de apoio.  

5.8 - ATENÇÃO, APÓS A FASE DE CREDENCIAMENTO SERA EXIGIDA DECLARAÇÃO 

CONFORME SUBCLAUSULA 8.1.2 DO PRESENTE EDITAL, COMO CONDIÇÃO PARA 

PARTICIPAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO INCISO VII DO 

ART 4º DA LEI 10520/2002.  

5.8.1 - O Licitante que não se credenciar perante ao Pregoeiro, nos termos da 

subcláusula 5.4, deverá apresentar a Declaração conforme disposto no inciso VII do art. 

4° da Lei 10520/02 em envelope independente contendo em sua parte externa os 

dizeres:  

 

A/C DO PREGOEIRO 

DECLARAÇÃO CONFORME VII do art. 4° da Lei 10520/02 

EMPRESA___________________ 

Pregão Presencial nº. 081/2022 – Processo Licitatório nº. 157/2022 

 

5.8.1.1 – O licitante não credenciado a fase de lances verbais, deverá encaminhar, em 

envelope distinto do de habilitação e proposta comercial, isto é, em separado, a 
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documentação comprobatória do enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte (ou equiparada), na forma do Título V deste edital, sob pena de 

inviabilidade de julgamento de sua proposta comercial. 

5.8.2 – O licitante que encaminhar sua proposta comercial via postal, será considerado 

declarado tacitamente que atende aos requisitos para habilitação, na forma do art. 4°, 

inciso VII da Lei 10520/02; 

5.8.2.1 – O licitante que encaminhar sua proposta comercial via postal, deverá enviar, 

em envelope distinto do de habilitação e proposta comercial, isto é, em separado, a 

documentação comprobatória do enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte (ou equiparada), na forma do Título V deste edital, sob pena de 

inviabilidade de julgamento de sua proposta comercial. 

 

VI - DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

6.1 - No envelope de proposta deverá conter os dizeres especificados no item 4.1.2.1 

6.1.1 - A PROPOSTA DEVERÁ SER IMPRESSA E APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO 

DA EMPRESA, SEM EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS, SUAS FOLHAS DEVEM 

ESTAR RUBRICADAS E A ÚLTIMA ASSINADA PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL, NOME 

DO PROPONENTE, NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA, ENDEREÇO. Deverão constar a 

proposta:  

6.1.2 - Especificação dos serviços, conforme objeto;  

6.1.3 - Preço unitário e total, em moeda nacional;  

6.1.3.1. Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o unitário, 

do mesmo modo que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico. 

6.1.3.2. – Havendo divergência entre as especificações dos itens constantes do Anexo 

II deste Edital e as constantes dos arquivos eletrônicos gerados para o Sistema 

Informatizado de Apuração de Pregão, prevalecerão as primeiras. 

6.2 - A simples participação neste certame implica em que: 

6.2.1 - Estão aceitas todas as condições estabelecidas neste Pregão;  
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6.2.2 - A licitante vencedora compromete-se a prestar os serviços, objeto desta licitação 

em total conformidade com as especificações da ordem de serviço e em conformidade 

com este Edital. 

6.2.3 - O licitante se compromete a cumprir toda a legislação de regência específica, 

seja proveniente das Agências Reguladoras e/ou de órgãos/entidades públicas, bem 

como, as atinentes ao Código de Defesa do Consumidor no tocante ao presente objeto 

contratual. 

6.2.3 - A Proposta Comercial deverá ter validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação,  

6.2.3.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o 

mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento.  

6.2.3.2 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem 

convocação para assinatura do contrato, os licitantes ficam liberados dos compromissos 

assumidos.  

6.2.4 - Os serviços serão prestados conforme especificação constante no Anexo I do 

presente certame, sendo que o contrato terá validade de 03 (três) meses contados de 

sua assinatura.  

6.2.5 - No caso de omissão na proposta, considerar-se-á que as suas especificações 

serão as que constam no Anexo I e II deste edital.  

6.2.6 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 

período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderão ser solicitada 

prorrogação da validade das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, 

no mínimo, caso persista o interesse desta Administração.  

6.2.7 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem 

anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.  

6.3 - É facultado ao Pregoeiro a promoção de diligência, na forma do art. 43, § 3º da Lei 

nº 8.666/93, destinado a suprimir informações eventualmente ausentes na proposta. 

 

VII- DA HABILITAÇÃO 
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7.1 - No envelope de habilitação deverá conter os dizeres conforme item: 4.1.2.2 – 

Envelope 02.  

7.1.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 

ou qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou por 

servidor da administração publica, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de 

cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro ou sua 

equipe de apoio.  

7.2 - O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos para habilitar-se na 

presente licitação:  

 

7.2.1 – REGULARIDADE JURÍDICA 

7.2.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

7.2.1.2.- Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, 

devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de 

sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;  

7.2.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício;  

7.2.1.4 - 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.  

 

7.2.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

7.2.2.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 

Estado;  

7.2.2.2 – Certidão de Regularidade perante o FGTS, ou expedida pelo site próprio (via 

Internet), conforme legislação em vigor;  

7.2.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 

mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
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Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  

7.2.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

7.2.2.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

7.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA E TÉCNICA 

7.2.3.1. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão Negativa de Falência/Concordata ou Certidão Judicial Cível Negativa da Sede 

da pessoa jurídica licitante (expedida pelo cartório distribuidor).  

a.1) Serão consideradas válidas para este certame aquelas emitidas há no máximo 90 

(noventa) dias da data estipulada para a abertura do certame, salvo se outro não estiver 

epigrafado no documento. 

7.2.3.2. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional, expedido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado (no caso de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 

privado, deverá vir com firma reconhecida em cartório), em nome da empresa licitante, 

comprovando a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em 

características com o objeto da licitação.  

7.2.3.2.1. O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter, no mínimo, as seguintes 

informações:  

a) - Dados da empresa Licitante: nome, CNPJ; 

II - Dados da empresa cliente: nome, razão social, CNPJ, endereço;  

III - Descrição dos serviços realizados com dados que permitam o amplo entendimento 

dos trabalhos realizados e identificar a compatibilidade e semelhança com o objeto da 

licitação;  

IV - Dados do emissor do atestado: nome e contato;  

V - Local, data de emissão e assinatura do emissor. 
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7.3 – DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS EM CARATER GERAL 

7.3.1 – Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição 

Federal, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da empresa, conforme 

Anexo V; 

7.3.2 – A licitante microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que desejar 

usufruir o regime diferenciado e favorecido disciplinado na Lei Complementar nº. 

123/06, deverá apresentar Declaração que comprove o enquadramento em ME ou EPP, 

junto da peça de credenciamento.  

7.4 – Os documentos relacionados no item 7.2.1 – “REGULARIDADE JURÍDICA” não 

precisarão constar do envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido 

apresentados para o CREDENCIAMENTO neste Pregão. 

7.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.  

7.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

VIII - DA SESSÃO, DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1 - ABERTURA DA SESSÃO 

8.1.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 

empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade 

em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos 

envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação.  
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8.1.2 - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o(s) representante(s) da(s) licitante(s) 

apresentará(ao) declaração dando ciência de que não há fatos impeditivos a habilitação 

(Anexo IV), como condição para a participação na presente licitação, conforme disposto 

no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002.  

 

8.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

8.2.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, ao Pregoeiro verificará a 

conformidade destas com os requisitos formais e materiais do edital e o atendimento a 

todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo 

imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.  

8.2.2 - Dentre as propostas aceitas, ao Pregoeiro classificará em primeiro lugar a 

proposta de menor preço (conforme expresso no Anexo I) e as demais que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) 

à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais.  

8.2.2.1 – Por tratar-se de licitação por MENOR PREÇO GLOBAL, será obrigatória a 

cotação de preços para todos os itens que o compõe o lote único sob pena de 

desclassificação da proposta comercial. 

8.2.3 - Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas 

na cláusula anterior, ao Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o 

alcance no máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas apresentadas.  

 

8.3 LANCES VERBAIS 

8.3.1 - Aos licitantes classificados na forma do item 8.2, será dada a oportunidade para 

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

decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 

8.3.2 - Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, 

ficarem empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos 

lances.  
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8.3.3 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores 

à proposta de menor preço.  

8.3.4 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 

dessa etapa declinarem da formulação de lances.  

8.3.5 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se 

para as selecionadas o último preço ofertado.  

8.3.6 - Ao Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço.  

8.3.7 - Após a negociação, se houver, ao Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 

menor preço.  

8.3.8 - Não será permitido o uso de aparelhos telefônicos e similares durante os lances 

verbais, devendo os representantes credenciados estarem aptos aos lances. Porém, para 

negociação final, o representante da empresa que estiver com o menor valor poderá 

contatar com a empresa, para sua última proposta.  

 

8.4 HABILITAÇÃO 

8.4.1 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo 

os documentos de habilitação do respectivo proponente.  

8.4.2 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

8.4.3 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com 

o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 

condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 

aceitável cuja autora atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada 

vencedora.  

 

IX - DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA 
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9.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes 

Dotações Orçamentárias: 

02.03.010412300062.011000 3.3. 90.39 – FICHA 194 
 

 

X - DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS 

10.1 – Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 

5º dia útil, e por licitante, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, 

mediante petição a ser protocolizada na sala de Licitações, dirigida ao Pregoeiro. 

10.2 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) 

dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começa a correr 

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

termos do art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002.  

10.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento.  

10.4 - Os recursos quando da aplicação das penalidades poderão ocorrer no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.  

10.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na 

Sala da Comissão de Licitações, da Prefeitura Municipal de Caratinga/MG, situada a Rua 

Raul Soares, 171, 1º Andar, Centro, Caratinga/MG.  

 

XI - DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

11.1 - Inexistindo interposição de recurso, ao Pregoeiro Adjudicará o objeto e o 

encaminhará o processo licitatório para homologação do resultado pela Autoridade 

Competente.  

11.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a Autoridade Competente procederá à homologação e adjudicação 

e determinará a assinatura do termo de contrato.  

mailto:compras@caratinga.MG.GOV.BR
http://www.caratinga.mg.gov.br/


 
PODER EXECUTIVO 

Secretaria de Planejamento e Fazenda 
Superintendência de Contratos e Licitações 

 

 

Endereço: Rua Raul Soares, nº 171, Centro – CEP: 35300-024 - Caratinga-MG 
E-mail: compras@caratinga.mg.gov.br  | site: www.caratinga.mg.gov.br      

 

 

11.3 - O Município poderá exigir, como condição para adjudicação do objeto, a 

apresentação de amostra de qualquer produto, o que será solicitado quando se tratar de 

produto desconhecido com indícios de não atendimento às especificações do edital.  

11.3.1 - No caso de reprovação nos testes, o proponente terá o prazo de 02 (dois) dias 

úteis para apresentar recurso, que será analisado pelo Setor Jurídico, em conjunto com 

o corpo técnico da Prefeitura.  

11.3.2 - No caso de ser julgado improcedente o recurso, o segundo classificado na fase 

de julgamento passará pelo mesmo procedimento, respeitando-se as disposições da Lei 

8.666/93, até que haja proponente que satisfaça as condições e padrões mínimos 

exigidos no certame. 

 

XII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

12.1 - São obrigações do contratado, além de outras decorrentes da legislação ou da 

natureza do objeto licitado: 

12.1.1 - responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza 

com pessoal de sua contratação necessário à entrega e ou execução do objeto 

contratual, inclusive encargos relativos à legislação trabalhista e quaisquer outros 

decorrentes dos serviços constantes da execução do contrato ou dele decorrente.  

12.1.2 - assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 

danos e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados 

ou prepostos, ao Município de Caratinga - MG ou a terceiros.  

12.1.3 - manter, por todo o período da execução contratual, as condições que 

garantiram a sua habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda 

Pública.  

  

XIII - DO PAGAMENTO 

13.1 O pagamento pela execução do objeto contratado será feito em 01 (uma) única 

parcela mediante apresentação da nota fiscal/fatura e todas as certidões exigidas no 

instrumento Contratual. 
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13.2 O pagamento efetuado no prazo de 15 (quinze) dias, após o recebimento do 

serviço, contados da apresentação das respectivas Fatura/Nota Fiscal devidamente 

atestada pelo setor competente de que os serviços foram efetivamente executados, 

devendo constar: 

13.2.1 Fatura/Nota Fiscal: 

a) identificação completa da Contratada: CNPJ (o mesmo constante da documentação 

fiscal, exceto se for emitida por filial/matriz que contém o mesmo CNPJ base, com 

sequencial específico da filial/matriz) da contratada, endereço, inscrição estadual ou 

municipal, etc.; 

13.2.2 Certidões de regularidade: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de Regularidade mediante apresentação da Certidão Conjunta de Débitos, 

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciários; 

c) Prova de Regularidade perante a Fazenda Pública Estadual da Sede da Contratada; 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal da Sede da Contratada; 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal de Caratinga; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada no todo 

ou em parte por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado.  

14.2 - O licitante poderá retirar o edital na sede da prefeitura.  

14.3 - Se a licitante vencedora deixar de aceitar ou não assinar o Contrato em 02 (dois) 

dias úteis contados da data de recebimento da notificação, e sem justificativa por escrito 

e aceita pelo Secretário Municipal de Administração, ocorrerá caducidade do seu direito 

de vencedora, sujeitando-se às penalidades aludidas no capítulo VII deste Pregão.  

14.4 - Ao Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 

formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação 
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vigente e não comprometa a lisura da Licitação, sendo possível a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  

14.5 - Ocorrendo à hipótese prevista no item 14.3, o objeto da presente licitação poderá 

ser adjudicado às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, e de acordo com 

as propostas apresentadas.  

14.6 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentação relativa ao presente Edital.  

14.7 - Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, 

será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal para o procedimento de 

homologação.  

14.8 - Conforme art. 7º da Lei 10.520/2002 quem, convocado dentro do prazo de 

validade da sua proposta, não celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 

o Município, sendo descredenciado do sistema de cadastramento de fornecedores do 

município a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no Contrato e das demais 

cominações legais.  

14.9 - Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação 

implica em aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito 

de impugnar os seus termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o 

julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem.  

14.10 – Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas 

às orientações contidas no presente Pregão, poderão ser solicitadas ao Município de 

Caratinga/MG, por escrito, por intermédio do Pregoeiro ou através do telefone 0xx(33) 

3329-8023, no horário de 12:00hs às 18:00hs. 

Caratinga/MG, 24 de agosto de 2022. 

Bruno César Veríssimo Gomes 

Pregoeiro 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 157/2022 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2022 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

1.DO OBJETO  
 

1.1 : contratação de empresa especializada em gestão inteligente e integrada de 
documentos para a prestação de serviços de digitalização.  
 
2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS  
 
2.1 Gerenciamento Eletrônico de Documentos  
2.1.1 Digitalização  
2.1.1.1 Escopo de documentos Poderão ser processados documentos dos seguintes tipos: 
A0, A1, A2, A3, A4, Ofício de diferentes gramaturas (50-180g/m2) e microformas diversas 
(microfichas, cartão janela, microfilmes, etc.)  
2.1.2 Digitalização dos documentos em papel. Após os lotes terem sido devidamente 
cadastrados no sistema de captura, os documentos e / ou microformas/microfilmes, 
deverão ser digitalizados através de um módulo específico para esta finalidade. A 
digitalização dos documentos deverá ser executada em conformidade com as 
especificações abaixo: Tipos de imagem de captura: ● Coloração: Preto e branco (bitonal), 
escala de cinza ou colorida; ● Resolução: 200 DPI a 600 DPI; ● Formato do Arquivo de 
Imagem: PDF; As estações de digitalização deverão estar conectadas a scanners de alto 
desempenho de captura e/ou grande área de captação de imagens, de acordo com o tipo 
de papel a ser convertido.  
2.1.3 Têm-se como requisitos mínimos: ● Definição de brilho e contraste da imagem; ● 
Definição da resolução (DPI); ● Definição do tamanho do original; ● Digitalização 
contínua; ● Possibilidade de importação de imagens/arquivos eletrônicos pré-existentes 
em modo assistido ou batch; ● Possibilidade de importação de imagens/arquivos 
eletrônicos através de arquivos no padrão XML; ● Possibilidade de criação de perfis de 
digitalização específicos para cada tipo de documento, conforme os recursos disponíveis 
no scanner em utilização; ● Suporte a documentos coloridos e em tons de cinza; ● 
Formatos: PDF; ● Alinhamento da imagem; ● Remoção de sujeiras; ● Remoção de 
sombras; ● Remoção de linhas horizontais e verticais; ● Reparo de caracteres; ● 
Eliminação/limpeza de bordas pretas; ● Melhoramento da imagem de zonas previamente 
definidas; ● Possibilidade de criação de perfis de tratamento de imagem; ● Possibilidade 
de indexação automática ou manual com dupla digitação; ● Possibilidade de efetuar 
simultaneamente a liberação de dados para múltiplos meios de armazenamento; ● Possuir 
recurso nativo que possibilite a geração de arquivos PDF (imagens e texto) mantendo as 
características originais do documento. ● Possibilidade de definir níveis de usuário 
diferenciados, permitindo total controle de acesso aos módulos do sistema; ● Prover dados 
de estatística e desempenho; ● Suporte a ambiente Windows XP Pro / Windows 2003 
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Server ou superior; ● Compatibilidade com scanners de produção através de interface 
SCSI ou de desempenho superior; ● Compatibilidade com drivers ISIS;  
2.1.4 Controle de Qualidade: A etapa de controle de qualidade das imagens deverá ser 
responsável pela checagem dos resultados obtidos na etapa de digitalização dos 
documentos, avaliando a qualidade da imagem captada, bem como a sequência e 
integridade dos documentos digitalizados. A solução de captação deverá permitir o 
descarte de imagens indesejáveis, tais como páginas separadoras e versos em branco, 
bem como a inserção e atualização de páginas nos documentos integrantes do lote em 
avaliação.  
 
3. RECONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS  
 
3.1 A origem das imagens poderá ser do processo de captura da CONTRATADA ou de 
imagens pré-existentes da CONTRATANTE. Para isso será necessária uma fase de 
reconhecimento textual, automatizada, através de um software de reconhecimento de 
padrões, sendo que a solução deverá possuir obrigatoriamente as seguintes características 
técnicas: ● Reconhecimento de caracteres comuns à língua portuguesa; ● Geração de 
arquivos no formato PDF, contendo a imagem digitalizada e os textos reconhecidos; ● No 
arquivo PDF, diante da impossibilidade de reconhecimento de uma palavra, frase ou trecho 
de frase, esta deve ser substituída pelo trecho da imagem correspondente, na exata 
posição onde deveria estar o texto reconhecido; ● Suporte de reconhecimento para 3 
(três) diferentes tipos de documentos: estruturados, semiestruturados e não-estruturados. 
Como se trata de uma tecnologia de reconhecimento, o arquivo resultante possivelmente 
não terá a completude do conteúdo reconhecido, portanto, poderá ser solicitado que a 
CONTRATADA execute a complementação do conteúdo por meio de digitação manual. 
Podendo ainda ocorrer casos nos quais os arquivos não deverão sofrer qualquer tipo de 
correção manual, sendo necessário o desenvolvimento de aplicações que executem um 
processamento adicional responsável pela eliminação de grandes volumes de textos 
ininteligíveis e incorretos, sendo obrigatória a manutenção das referências entre o texto 
existente na imagem digitalizada e o texto reconhecido. Essas aplicações a serem 
desenvolvidas deverão contemplar a utilização de dicionários de dados, palavras chave e 
mecanismos de aprendizado, como forma de validação das informações, de maneira a 
possibilitar uma maior assertividade no texto reconhecido. Devido à possibilidade de 
características diferentes de acordo com cada projeto, a qualidade e resolução das 
referidas imagens exigirá um percentual de acerto mínimo a ser definido em fase de 
laboratório. A taxa poderá variar de acordo com a legibilidade, qualidade, tipografia, 
gramatura e em acordo com o tipo estruturado, não-estruturado e semi-estruturado do 
documento, que será medida na entrega das imagens e índices, e será avaliada através de 
amostra escolhida pela CONTRATANTE frequentemente. Os arquivos gerados no formato 
PDF irão compor a base do aplicativo de pesquisa textual. Por conta disso, deve ser 
desenvolvida uma interface para carga em lotes nessa base. 
 
3.2 Execução dos serviços 
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3.2.1  A Empresa deverá atender as solicitações de consulta ou entrega dos documentos, 
as quais poderão ser realizadas por telefone, fac-símile ou “e-mail” de 2ª a 6ª feira no 
horário comercial. Estima-se por volta de 200 Consultas por dia com a média de 20 
imagens, que deverão ser atendidas através de digitalização por demanda. Sendo assim a 
estimativa de digitalização mensal sob demanda é de 84 Mil imagens mês. Caberá à 
CONTRATADA e/ou seus prepostos observar que somente poderão disponibilizar os 
documentos aos profissionais autorizados pela CONTRATANTE, os quais deverão portar 
autorização da Unidade Requisitante e documento de identificação. Em caso de Solicitação 
Urgente o prazo de atendimento deverá ser de no máximo 24 Horas, e uma solicitação 
caracterizada como Normal deverá atender o prazo de 72 Horas.  
 
3.3 Digitalização  
 
3.3.1. Serviços Operacionais para Digitalização Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 
O fornecimento de toda a infraestrutura necessária para a digitalização tem como 
responsável a CONTRATADA. ● Ter conhecimento na utilização de computadores, 
impressoras e scanners.  
3.4.1 Deverá ser utilizado pela Contratada um software de captura de documentos que 
atenda a todos os pré- requisitos definidos no projeto e suportar, obrigatoriamente, as 
funcionalidades descritas abaixo:  
3.4.2. Captura / Importação ● Definição de brilho e contraste da imagem; ● Definição da 
resolução (DPI); ● Definição do tamanho do documento original; ● Controle de seleção de 
áreas; ● Digitalização contínua; ● Possibilidade de importação de imagens/arquivos 
eletrônicos pré-existentes; ● Possibilidade de criação de perfis de digitalização específicos 
para cada tipo de documento, conforme os recursos disponíveis no scanner em utilização; 
● Suporte a documentos coloridos e em tons de cinza;  
3.4.3 Tratamento das imagens ● Alinhamento da imagem (Deskew); ● Remoção de 
sujeiras (Despeckle); ● Remoção de sombras (Deshade) ● Remoção de linhas horizontais 
e verticais; ● Reparo de caracteres; ● Eliminação / limpeza de bordas pretas; ● 
Melhoramento da imagem de zonas previamente definidas; ● Possibilidade de criação de 
perfis de tratamento de imagem;  
3.4.4 Indexação ● Definição de zonas para registro da página (pageregistration); ● 
Definição de zonas para separação lógica dos documentos; ● Definição de zonas para 
identificação automática do formulário; ● Validação de campos através de banco de dados 
pré-existentes, sem a necessidade de criação de código; ● Verificação do campo indexado 
com recurso de auto-zoom 
3.4.3 Gerenciamento do ambiente ● Possibilidade de definir níveis de usuários 
diferenciados, permitindo total controle de acesso aos módulos do sistema; ● Possibilidade 
de implementação do fluxo de trabalho via Internet;  
3.5 Da Realização dos Serviços de Digitalização  
 
3.5.1 Pré-Requisito A CONTRATADA, em suas atividades de prestação de serviços deverá 
atender os seguintes pré-requisitos: ● A CONTRATADA deverá fornecer todos os 
equipamentos necessários à execução dos serviços deste projeto, tais como: scanners, 
estações de captura de imagens, estações de controle de qualidade, carrinhos para 

mailto:compras@caratinga.MG.GOV.BR
http://www.caratinga.mg.gov.br/


 
PODER EXECUTIVO 

Secretaria de Planejamento e Fazenda 
Superintendência de Contratos e Licitações 

 

 

Endereço: Rua Raul Soares, nº 171, Centro – CEP: 35300-024 - Caratinga-MG 
E-mail: compras@caratinga.mg.gov.br  | site: www.caratinga.mg.gov.br      

 

 

transporte de documentos, caixas de acondicionamento, material de expediente, enfim, 
todos os meios materiais necessários à prestação dos serviços contratados; ● Os 
equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA devem ser em número suficiente 
para atender as especificações técnicas, demandas e prazos estabelecidos pela 
CONTRATANTE. As demandas e prazos de execução serão definidos com base em projetos 
técnicos, sendo apresentado previamente um cronograma de implantação; ● A 
CONTRATANTE elegerá uma equipe de representantes, que será a responsável pela 
comunicação junto a CONTRATADA; ● A CONTRATANTE será a única detentora da 
propriedade intelectual e física das informações, documentos e sistemas produzidos pela 
CONTRATADA a partir da execução destes serviços. ● Nenhuma parte das imagens 
produzidas poderá ser vendida, cedida, reutilizada ou doada pela CONTRATADA; ● Todos 
os documentos são preservados devido a seu valor intrínseco, e portanto devem ser 
processados sem danos pela CONTRATADA. Se alguma documentação for submetida a 
risco de danos em função de seu processamento, a CONTRATADA deve imediatamente 
consultar o representante da CONTRATANTE antes de processar o documento. Entende-se 
como processamento a aplicação do escopo de serviços previsto neste projeto a algum 
documento/informação. ● A CONTRATADA deverá cumprir todas as exigências e 
procedimentos específicos da coleção de documentos, fornecidos por escrito pela 
CONTRATANTE. Se houver dúvida quanto a como executar os serviços para determinado 
documento em particular, a CONTRATADA deverá comunicar tal dúvida ao representante 
da CONTRATANTE que, por sua vez, instruirá a CONTRATADA sobre como proceder; ● A 
CONTRATADA deverá informar claramente, na fatura, a quantidade e descrição de serviços 
executados; ● Os empregados da empresa CONTRATADA deverão identificar-se sempre 
que acessar as dependências da CONTRATANTE, aceitando todos os procedimentos e 
regulamentos de segurança e conduta estabelecidos; ● A rede da CONTRATADA deverá 
ter suas Estações de Trabalho com seus Sistemas Operacionais atualizados e com 
antivírus. ● Manutenção evolutiva e corretiva das plataformas de software: ○ A empresa 
CONTRATADA deverá fornecer, pelo período de vigência do contrato, a manutenção 
evolutiva e corretiva dos programas, visando mantê-los atualizados de acordo com as 
últimas versões disponibilizadas pelo fabricante; ○ Durante o período de vigência do 
contrato a instalação das novas versões de correção e atualização dos programas de 
computador licenciados, será feita pela CONTRATADA; ○ Antes da instalação das 
atualizações evolutivas e corretivas dos programas licenciados no ambiente da 
CONTRATANTE, deverá ser disponibilizado relatório de impacto no mesmo, a ser analisado 
pela CONTRATANTE que deverá, por sua opção, preparar seu ambiente para a 
atualização;  
3.14 Locais de execução dos serviços: Os serviços objeto deste Pregão poderão ser 
realizados nas Instalações da CONTRATANTE.  
3.5.2 Sigilo: Todas as informações, documentos relacionados à execução dos projetos 
serão consideradas sigilosas, obrigando-se a CONTRATADA a manter o mais completo e 
absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, informações, especificações 
técnicas e comerciais da outra parte, de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que 
lhe venham a ser confiadas, sejam relacionados ou não com a prestação dos serviços, e 
não poderá, sob qualquer pretexto, reproduzir, divulgar, revelar ou dar conhecimento a 
terceiros estranhos a esta contratação, sob as penas da Lei.  
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4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
 
4.1 O prazo de vigência será de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua 
publicação, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com 
vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada à 
(60) sessenta meses.  
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
5.1 Além das especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência a 
Contratada terá as seguintes obrigações: Fornecer equipe especializada no 
desenvolvimento do trabalho, funcionários capacitados e com coordenação adequada 
presente na fase de implantação; Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre 
quaisquer dados, materiais, pormenores, informações, especificações técnicas e comerciais 
da outra parte, de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe venham a ser 
confiadas, sejam relacionados ou não com a prestação dos serviços, objeto deste contrato, 
e não poderá, sob qualquer pretexto, reproduzir, divulgar, revelar ou dar conhecimento a 
terceiros estranhos à esta contratação, sob as penas da Lei; Todos os documentos e/ou 
microfilmes e/ou informações da CONTRATANTE que ficarem em poder da CONTRATADA 
para fins de desenvolvimento desse projeto deverão ser considerados sigilosos; 
Responsabilizar-se: a) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos 
sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos produtos contratados, inclusive 
licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos 
documentos a ele relativos, se necessário. 1. Não transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o objeto do presente Contrato; 2. A CONTRATADA assume toda a responsabilidade 
pelos ônus decorrentes das leis trabalhistas, previdenciárias e encargos sociais, mantendo 
a CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, 
sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse particular, considerada única 
empregadora; 3. A CONTRATADA é responsável pela execução dos serviços, em plena 
conformidade com as Especificações Técnicas Básicas obrigando-se a reparar ou refazê-
los, caso venham a apresentar defeitos ou incorreções, sem ônus adicionais à 
CONTRATANTE; 4. Responder por todos os ônus referentes a entrega dos produtos e 
execução dos serviços contratados. A Empresa obriga-se a fornecer os documentos 
requisitados pela CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (quarenta e oito) horas e em 
casos de urgência no mesmo dia. Entendem-se como urgência as solicitações enviadas por 
pessoas autorizadas. A Empresa deverá se responsabilizar pela manutenção da segurança 
e sigilo do conteúdo dos documentos. A Empresa obriga-se a fornecer relatórios 
gerenciais, onde será informado cada movimento efetuado durante o mês e as caixas que 
foram requeridas e ainda não devolvidas. A Empresa deverá arcar com todos os encargos 
fixados pelas Leis trabalhistas e Previdenciárias, bem como aqueles referentes à acidentes 
de trabalho, FGTS, PIS, com respeito a seus empregados e técnicos envolvidos na 
prestação de serviços.  
 
6. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
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6.1 Os serviços deverão ser realizados nas instalações da CONTRATADA.  
 
7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
7.1. O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário no prazo de até 30 (trinta) 
dias corridos, a contar da certificação de que os bens e serviços foram aceitos, mediante a 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo a descrição dos serviços, produtos e o valor 
total, nota de entrega atestada e comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se 
houver, e dos encargos sociais.  
7.2. Qualquer fatura não aprovada pelo Gestor do Contrato será devolvida à respectiva 
CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua 
rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 7.1., a partir da data de sua 
reapresentação válida, a juízo da CONTRATANTE.  
7.3. A devolução da fatura não aprovada pelo Gestor do Contrato em hipótese alguma 
servirá de pretexto para que a CONTRATADA em questão suspenda eventuais serviços 
futuros.  
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
8.1. Providenciar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços que estejam 
sob sua responsabilidade;  
8.2. Adotar os procedimentos acordados para as quais o processo/sistema foi projetado e 
instalado;  
8.3. Comunicar imediatamente a contratada quaisquer falhas/irregularidades de que tenha 
conhecimento e que estejam impedindo o perfeito funcionamento do sistema.  
8.4. Fornecer especificações completas e detalhadas dos trabalhos desejados, a fim de 
facilitar a execução plena dos mesmos.  
 
9. DAS PENALIDADES  
 
9.1. Pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviço a CONTRATANTE poderá, 
garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:  
I advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, a juízo 
da CONTRATANTE, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente, situação 
que será registrada no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE;  
II multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem de Serviço, na 
hipótese de inexecução total e 10% (dez por cento) sobre a parcela não cumprida, pela 
inexecução parcial;  
III multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na execução do objeto da Ata, calculada 
sobre o valor da parcela executada com atraso, até o 10º dia de atraso;  
IV multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso na execução do objeto da Ata, 
calculada sobre o valor da parcela executada com atraso, a partir do 11º dia de atraso, 
limitada a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, facultada sua rescisão, após 
esse prazo, além da penalidade pecuniária;  
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V multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da Ordem de Serviço, na hipótese de 
descumprimento de qualquer das condições contratuais cujas sanções não estejam 
previstas nesta cláusula;  
VI suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de 
contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.  
VII declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  
9.2. As sanções previstas nos incisos I, VI e VII poderão ser aplicadas juntamente com as 
dos incisos II, III; IV e V, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis.  
9.3. As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na 
hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, 
devidamente comprovadas perante a CONTRATANTE.  
9.4. As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a 
CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da 
multa, dos seus créditos será retido o valor da mesma, corrigido, aplicando-se, para este 
fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais.  
 
10. DAS JUSTIFICATIVAS 
 
10.1 – A contratação se justifica à medida que a Procuradoria Geral Municipal, a 
Controladoria Geral Municipal e a Secretaria Municipal de Administração, Departamento de 
Convênios, RH, Setor de Licitações, Contabilidade, a Secretaria de Fazenda e 
Planejamento, dentre outras têm a necessidade de buscas variadas aos arquivos da 
municipalidade, contudo, por razões de ordem diversas, vários desses arquivos não são 
encontrados e muitas vezes se extraviam. Noutro ponto, os arquivos existentes são 
inadmissíveis ante ao interesse público no arquivamento dos processos da Administração 
Municipal, visto as atuais condições físicas dos documentos existentes. Não só isto, mas a 
invariável necessidade de responder a diversas solicitações dos órgãos de controle em 
tempo determinado, o que tem prejudicado as soluções de casos que trouxeram possíveis 
prejuízos a Administração Municipal. Na procuradoria, processos judiciais que se arrastam 
por anos e anos corriqueiramente demandam informações às vezes de décadas passadas, 
e invariavelmente não são encontrados. Além das razões expostas, ainda vigora sobre os 
gestores, atuais e anteriores, a responsabilidade pela preservação do patrimônio e da 
documentação da municipalidade. Por fim, lamentavelmente, nossa legislação é 
completamente desencontrada e não tem uma compilação adequada e necessária, 
dificultando, em muito, a análise da legalidade com base nas Leis e Decretos municipais, o 
que traz enorme insegurança jurídica, pois que os arquivos físicos não conseguem retratar 
a realidade da legislação municipal. Tais assertivas se corroboram mediante as cópias de 
despachos retirados de alguns processos e de fotos da atual situação dos arquivos. 
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10.2 – Pelo exposto, outro caminho não há senão a otimização de tais serviços através de 
empresa especializada em digitalização, assim, faz-se necessário ainda, o uso de novas 
tecnologias disponíveis no mercado a fim de proteger os processos e as informações tão 
necessárias da Administração Pública Municipal. Ressalta-se que tais procedimentos 
facilitarão as buscas aos processos administrativos, bem como, darão celeridade as 
respostas aos órgãos de controle. Os registros digitais se estendem à legislação municipal 
que não tem nenhum tipo de arquivo físico ou digital, provocando insegurança jurídica aos 
atos desta administração, logo, a compilação de nossa legislação e sua disponibilização na 
internet é fundamental para a perfeita análise dos atos a serem praticados pela 
Administração. Reforça-se que tanto a Procuradoria quanto a Controladoria, a 
Contabilidade, o Gabinete do Prefeito, não podem garantir seus pareceres senão lhes for 
dada a completa legislação municipal para análise, ainda, não há como atender as 
Notificações dos órgãos de controle se aos processos não são encontrados. 
 
10.3 – Espera-se com a contratação dos serviços sejam organizados todo o arquivo da 
Administração Municipal, bem como, de toda a legislação, tanto fisicamente quanto 
digitalmente. 
 
10. PLANILHA E QUANTIDADE ESTIMADA 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT 

1 

Contratação de empresa 
especializada em gestão inteligente 
e integrada de documentos para a 
prestação de serviços de 
digitalização, conforme este Termo 
de referência. 

MÊS  12 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PREGAO PRESENCIAL N°. 081/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO N°. 157/2022 

 

RAZÃO SOCIAL:       CNPJ: 

 

Endereço:       Telefone/Fax: 

 

Nome Do Signatário (Para Assinatura do Contrato). 

 

Identidade do Signatário:     CPF do signatário: 

 

Indicamos o e-mail: ____________________________ para recebimento de intimações, 

inclusive as decorrentes de processo administrativo disciplinar, ordens de 

fornecimento/serviço, comunicações, etc., objeto do presente instrumento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 

Contratação de empresa especializada em 

gestão inteligente e integrada de documentos 

para a prestação de serviços de digitalização, 
conforme Termo de referência – Anexo I. 

mês  12   

 

Valor Global da Proposta: R$ ____ (___________________________________). 

Prazo de validade: 60 dias. Proposta 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos 

sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação dos 

serviços, objeto da presente licitação, e que estou de acordo com todas as normas deste 

edital e seus anexos. 

Local e Data: .......... de................................de 2022 

NOME 

Representante Legal da Licitante 
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ANEXO III - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

À 

Prefeitura Municipal de Caratinga. 

 

Referência: Pregão Presencial 081/2022 – Processo Licitatório nº. 157/2022 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº 

__________________, neste ato representada por __________________________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento 

ao disposto no Edital do Pregão Presencial nº. 081/2022 – Processo Licitatório nº. 

157/2022, vem perante Vossa Senhoria credenciar o Sr. _______________________, 

RG ____________________, como representante qualificado a participar de todos os 

atos relativos à referida licitação, inclusive com poderes expressos para apresentar ou 

desistir da interposição de recursos, nos termos do artigo 109 da Lei No 8666/93, 

assinar declarações/atas de registro de Preços/Contratos, inclusive as relativas ao teor 

do ANEXO IV, ANEXO VI e ANEXO VII deste processo de licitação. 

Atenciosamente. 

 

Local e Data:.......... de................................de 2022 

 

NOME 

Representante Legal da Licitante 

Reconhecer firma(s) - Requisito Obrigatório 

Anexar cópia da carteira de Identidade  
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À 

HABILITAÇÃO 

 

À 

Prefeitura Municipal de Caratinga. 

Referência: Pregão Presencial nº. 081/2022 – Processo Licitatório nº. 157/2022 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº 

__________________, neste ato representada por __________________________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa, RG), em 

atendimento ao disposto no Edital do Pregão Presencial nº. 081/2022 – Processo 

Licitatório nº. 157/2022, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada 

em gestão inteligente e integrada de documentos para a prestação de serviços de 

digitalização, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não existem impedimentos à 

habilitação da mesma na presente licitação. 

 

Atenciosamente. 

 

Local e Data: .......... de................................de 2022 

 

NOME 

Representante Legal da Licitante 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 

7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

À 

Prefeitura Municipal de Caratinga. 

Referência: Pregão Presencial nº. 081/2022 – Processo Licitatório nº. 157/2022 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste 

ato representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, 

cargo ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Presencial 

nº. 081/2022 – Processo Licitatório nº. 157/2022 e no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, 

vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis 

anos. 

 

Atenciosamente, 

 

Local e Data:.......... de................................de 2022 

 

 

 

NOME 

Representante legal da empresa 
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE SERVIÇOS Nº _____/ 2022 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 157/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2022 

 

O MUNICÍPIO DE CARATINGA, inscrito no CNPJ sob o nº 18.334.268/0001-25, com sede na 

Travessa Coronel Ferreira Santos, 30, Bairro Centro, Caratinga/MG, a seguir denominado 

MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Planejamento e Fazenda, 

conforme delegação de competência constante do artigo 1º, inc. III, do Decreto Municipal 

nº 061/2021 e a empresa _________, inscrita no CNPJ sob o nº _____, estabelecida na 

_____, _____, Bairro _____, ________/___, doravante denominada  CONTRATADA, neste 

ato representada por __________, ________, portador(a) da Cédula de Identidade nº 

_____, e inscrito(a) no CPF sob o nº _____, resolvem celebrar o presente Contrato, como 

especificado no  seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº 157/2022, na 

modalidade Pregão Presencial nº 081/2022, do tipo menor preço, sob a regência da Lei 

Federal nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O objeto do presente contrato é a Gestão inteligente e integrada de documentos para a 

prestação de serviços de digitalização, conforme especificações constantes no Termo de 

Referência, que ficam fazendo parte integrante deste contrato. 

1.2. Mediante autorização escrita e fundamentada do MUNICÍPIO, poderá a CONTRATADA, 

na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, 

subcontratar partes do serviço ou fornecimento, devendo, no caso, os ajustes de 

subcontratações, serem aprovados pelo MUNICÍPIO.  

1.3 – A execução dos serviços objeto do presente contrato, far-se-ão sob o regime de 

empreitada por preço unitário. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
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2.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da contratação, bem como 

para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram 

este CONTRATO os documentos do EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2022 – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA, constantes do Processo nº 157/2022, e, em 

especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação do contratado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das dotações 

orçamentárias:  

02.03.010412300062.011000 3.3. 90.39 – FICHA 194 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura, podendo ser 

prorrogado a critério da Administração, nos termos do inciso IV do art. 57 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

5.1. A contratante pagará à contratada, o valor global de R$ ___.____,__ 

(___________________________), em 12 (doze) parcelas mensais de R$ _.____,__ 

(____________________________), referentes à prestação dos serviços, mediante 

apresentação de Nota Fiscal, de prestação de serviços, o que deverá ocorrer até o dia 10 do 

mês subsequente ao da prestação de serviços.  

5.1.2 – Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá cumprir a 

ordem de fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito 

para com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias.   

5.1.3 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência. 

5.1.4 - O Banco/Agência/Número da conta corrente deverão constar da nota fiscal; 

5.2 - Para efeito de pagamento, serão considerados os valores unitários cotados e as 

quantidades efetivamente executadas no período de aferição e atestadas pela fiscalização. 
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5.3 - Ao MUNICÍPIO fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da 

entrega de cada parcela do serviço, se esta não estiver em perfeitas condições e de acordo 

com as especificações estipuladas no Termo de Referência, atestado pela Secretaria 

Municipal de Planejamento e Fazenda, que firmará laudo neste sentido. 

5.4 - No interesse do Município de Caratinga/MG, o objeto deste contrato poderá ser 

suprimido ou aumentado, obedecidos os limites da Lei 8.666/93; 

5.5 – Estas alterações serão efetuadas através de Termo Aditivo, após apresentação de 

novas propostas por parte da empresa, dentro dos seguintes critérios: 

a) Os serviços acrescidos ou suprimidos e que constem na proposta inicial serão acertados 

pelo valor da mesma, ou seja, se acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, 

diminuídos do valor do contrato.  

b) Serviços não contidos na proposta inicial deverão ser acertados com base nos preços 

unitários da nova proposta, a qual serão objetos de comum acordo entre as partes, 

remetendo, portanto ao âmbito negocial. 

c) O valor deste CONTRATO somente poderá ser reajustado após o decurso de 12 (doze) 

meses, contados da data limite para apresentação das propostas, no caso do primeiro 

reajuste, ou da data do reajuste anterior, na hipótese dos reajustes posteriores, 

utilizando-se o índice do IPCA-E, na forma do artigo 40, XI, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO E COMUNICAÇÕES 

6.1. O serviço deverá ser prestado (a) no prazo e forma constante do Termo de Referência. 

6.2 – As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento 

e controle do presente contrato, serão feitas sempre por escrito. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 - Executar o objeto em conformidade com o instrumento de convocação, em especial com 

o TRT, com a proposta de preços adjudicada da Contratada e com o contrato; 

7.2 - Iniciar a execução do objeto em até 15 dias corridos, exclusivamente mediante o 

conhecimento da Autorização de Fornecimento ou outro documento equivalente, expedido pelo 

Contratante; 
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7.3 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante o processo de 

Licitação; 

7.4 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do 

objeto; 

7.5 - Responsabilizar-se por todos os ônus, diretos e indiretos, referentes a execução do 

objeto; 

7.6 - 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 

colaboradores no desempenho dos serviços desta contratação ou em conexão com eles, ainda 

que acontecido nas dependências do Contratante; 

7.7 - Responsabilizar-se por qualquer prejuízo causado ao Contratante, a seus prepostos ou a 

terceiros, provocados por ação ou omissão da Contratada, em decorrência de falhas ou 

imperfeições na execução do objeto; 

7.8 - 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 do Contratante, sob pena de glosa de qualquer 

importância que tenha direito a receber; 

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

ou produtos disponibilizados pelo Contratante, em função das peculiaridades inerentes à 

execução do objeto; 

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

informação acerca das atividades, objeto desta contratação, sem a prévia autorização do 

Contratante; 

7.11 - Indicar profissional preposto para tratar das questões administrativas e daquelas 

inerentes a execução do objeto junto ao Contratante;  

7.12 - Esclarecer, em tempo hábil, eventuais dúvidas e indagações, de qualquer natureza, do 

Contratante; 

7.13 - Comunicar à Unidade Fiscalizadora do contrato qualquer fato extraordinário ou anormal 

que ocorra durante a execução do objeto; 

mailto:compras@caratinga.MG.GOV.BR
http://www.caratinga.mg.gov.br/


 
PODER EXECUTIVO 

Secretaria de Planejamento e Fazenda 
Superintendência de Contratos e Licitações 

 

Rua Raul Soares, nº 171, Centro – CEP: 35300-024 - Caratinga-MG 
E-mail: compras@caratinga.mg.gov.br  | site: www.caratinga.mg.gov.br      

7.14 - Executar o objeto, ajustando os serviços às particularidades e às especificidades do 

Contratante, personalizando-os em razão da obtenção de melhores resultados e da melhor 

eficiência; 

7.15 - Produzir, disponibilizar ao Contratante e manter toda a documentação e demais 

produtos advindos da execução do objeto; 

7.16 - Disponibilizar em meio digital e com acesso integral e irrestrito, a qualquer momento 

quando solicitado e ao exclusivo critério do Contratante, todos os bancos de dados e demais 

informações, de qualquer natureza, que tenham sido produzidos e encontrem-se no âmbito da 

execução do objeto, de propriedade do Contratante, até o momento da referida solicitação, 

devidamente acompanhados das instruções que proporcionem a sua correta identificação e 

operacionalização autônoma pelo Contratante; 

7.17 - Exigir dos seus colaboradores, quando em serviço nas dependências do Contratante, o 

uso obrigatório de uniformes e crachás de identificação 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO 

8.1. Cumprir o que está descrito no instrumento de convocação, em especial no TRT, na 

proposta de preços adjudicada da Contratada e no contrato; 

8.2. Autorizar o início da execução do objeto, mediante a expedição de Autorização de 

Fornecimento ou outro documento equivalente, em nome da Contratada; 

8.3. Solicitar junto à Contratada, ao seu exclusivo critério na Autorização de Fornecimento, os 

quantitativos relativos à execução do objeto, em cada Grupo de serviço;  

8.4. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 

8.5. Fornecer à Contratada todos os elementos e informações, de qualquer natureza, que se 

fizerem necessários à execução do objeto; 

8.6. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre quaisquer irregularidades 

observadas na execução do objeto; 

8.7. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência mínima de 72 h, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

8.8. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto por meio de Unidade Fiscalizadora do 

contrato, composta por profissionais nomeados ao exclusivo critério do Contratante, cuja 
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ratificação da referida nomeação dar-se-á pela edição de Portaria, também pelo Contratante; 

8.9. Pagar a importância correspondente aos serviços corretamente prestados pela Contratada, 

no prazo pactuado, mediante as notas fiscais/faturas, devidamente atestadas pela Unidade 

Fiscalizadora; 

8.10. Permitir o livre acesso dos colaboradores da Contratada às dependências do Contratante, 

quando necessário e por intermédio de solicitação formal, afim de que o objeto possa ser 

corretamente executado; 

8.11. Promover, caso necessário, auditoria técnica e operacional no ambiente e demais 

recursos utilizados pela Contratada, por meio de pessoal próprio ou equipe de terceiros, 

relacionados à execução do objeto; 

8.12. Certificar toda a documentação e demais produtos gerados em decorrência da execução 

do objeto, efetuando o seu atesto através da Unidade Fiscalizadora, assim que seja constatada 

a sua conformidade. 

 

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES  

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

descumprimento contratual: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de 

atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 

calculados sobre o valor do contrato, por ocorrência; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação assumida ou legal; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de a Contratada, 

injustificadamente, desistir do Contrato, bem como nos demais casos de descumprimento, 

quando o Município, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 

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

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO. Se os valores dos pagamentos devidos não forem 

suficientes, a diferença será recolhida pela Contratada no prazo máximo de 3 (três) dias 

úteis a contar da aplicação da sanção; 

mailto:compras@caratinga.MG.GOV.BR
http://www.caratinga.mg.gov.br/


 
PODER EXECUTIVO 

Secretaria de Planejamento e Fazenda 
Superintendência de Contratos e Licitações 

 

Rua Raul Soares, nº 171, Centro – CEP: 35300-024 - Caratinga-MG 
E-mail: compras@caratinga.mg.gov.br  | site: www.caratinga.mg.gov.br      

e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

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

dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

9.2 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do objeto, comportar-se de modo 

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

Pública do Município e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de Fornecedores 

desta municipalidade pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 

contrato e das demais cominações legais. 

9.3 – As sanções acima expostas, não afastam a aplicação das sanções estabelecidas na Lei 

nº 8.666/93. 

9.4 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente contratação poderá 

ser rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

10.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no artigo 79, I, da Lei 

Federal nº 8.666/93, à Contratada serão assegurados os direitos previstos no artigo 80, I a 

IV, § 1º a 4º, da Lei citada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – FORO 

11.2. Será competente o foro da Comarca de Caratinga, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores, na presença de 

duas testemunhas abaixo assinadas. 

 

Prefeitura Municipal de Caratinga/MG, __ de __________ de 2022. 
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___________________________ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE PLANEJAMENTO E FAZENA 

CONTRATANTE 

___________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 

NOME:__________________________ NOME: _________________________ 

CPF:____________________________ CPF: ___________________________ 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) 

 

DECLARAÇÃO 

 

(nome da empresa)....., inscrita no CNPJ sob o n.º........................., sediada  ... (endereço 

completo)  .............................,    por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

......................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ....................  e do CPF n.º ...... 

DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 

2006, estando apta a fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se 

enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, ALTERADA PELA Lei Complementar 

nº.147/2014.  

................................, ........... de ............................ de 2022. 

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

(representante legal) 

 

 

*Deverá ser impresso em papel timbrado da empresa 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 157/2022 

 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ Nº:   

ENDEREÇO:   

CIDADE: TELEFONE: 

 

Senhor licitante, 

 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Caratinga e a licitante, solicito 

de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Caratinga, por meio do fax: (33) 3329-8019 ou pelo 

e-mail compras@caratinga.mg.gov.br.  

 

A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Caratinga 

da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 

como de quaisquer informações adicionais. 

 

____________________________, ________ de ____________________ de 2022. 

 

 

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

(representante legal) 
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