
 
 

Instituto De Previdência Dos Servidores Públicos Do Município De Varginha 
Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 - Vila Paiva - CEP: 37.018-625 - Varginha-MG. 
E-Mail: compras@inprev-varginha.com.br - Site: www.inprev-varginha.com.br 

Fone: (35) 3221-2419 
  

Página 1 de 6 -  Minuta do Contrato XX/2.020 - Edital de Licitação 003/2.020 – Pregão Presencial 003/2.020. 

 
 

 

 

CONTRATO N.º …… / 2.020 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS 

REPROGRÁFICAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS E INSUMOS, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE VARGINHA E ………………………………………………………………….. 

 

CONTRATANTE: 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - 

INPREV, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 09.215.261/0001-01, com 

sede na Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 - Vila Paiva - CEP: 37.018-625 - Varginha-MG, neste ato representado 

por seu Diretor Presidente, Sr. Edson Crepaldi Retori, brasileiro, casado, residente nesta cidade. 

 

CONTRATADA: 

Empresa …........................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º...............................,  Inscrição Estadual ….……...., com sede  na cidade de  …................., à 

….................. 

nº.... – Bairro …., CEP. …......, neste ato representando pelo ………..…………. residente ………………………. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2.020, datado de 04 de junho de 2.020, em conformidade do disposto 

na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei 8.666/93 e suas alterações pelo Decreto Municipal 

nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto nº 4.081/2006. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto principal do presente CONTRATO, a contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de impressão de documentos e reprodução de cópias reprográficas, 

incluindo fornecimento de máquinas / equipamentos e insumos necessários à plena execução 

do objeto, em conformidade com as disposições contidas no Edital e seus anexos, partes constantes da 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2.020, que agora passam a integrar o presente Contrato. 

OBS.: A demanda total estimada mensal de cópias / impressão é de aproximadamente 9.000 (nove 

mil) cópias, conforme do Edital de Licitação – Pregão nº 003/2.020. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA / PRAZO DE INSTALAÇÃO 

A presente contratação é efetivada por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de assinatura deste CONTRATO, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos até perfazer o 

limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses estabelecido na legislação. 

§ 1º O prazo para instalação dos equipamentos, bem como para a realização de treinamento dos 

servidores operadores das máquinas será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da 

assinatura deste CONTRATO. 
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§ 2º O recebimento dos equipamentos será efetuado mediante certificação emitida pelo Gestor de 

Contratos do Instituto, no dia seguinte em que a Contratada houver concluído a instalação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS QUANTITATIVOS / ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS / 

PONTOS DE ATENDIMENTO 

Para atendimento do objeto do presente CONTRATO serão necessárias 03 (três) máquinas para 

impressão e reprodução de cópias, de acordo com as especificações que se seguem: 

- 03 (três) equipamentos – impressora multifuncional monocromático à laser, contendo as seguintes 

características: 

• Impressora, copiadora, scanner colorido; 

• Cópia e digitalização duplex (única passagem); 

• Impressão duplex; 

• Resolução de impressão (máxima): 1.200 x 1.200 dpi's; 

• Resolução de cópia (máxima): 1200 x 600 dpi's; 

• Velocidade de impressão (mínimo): 40 ppm preto; 

• Resolução do scanner (máxima): 1200 dpi's x 1200 dpi's; 

• Memória padrão de 256 MB; 

• Ampliação / Redução de 50% a 200%; 

• Tamanho do papel (máximo): até 21,6cm x 35,6cm (tamanho ofício); 

• Bandeja com capacidade para 250 folhas no formato A4/Ofício; 

• Bandeja manual para 50 folhas; 

• Processador mínimo: 800MHz; 

• Interfaces USB, Ethernet; 

• Emulação: PCL6, Postscript3 ou Emulação Postscript; 

• Toner com alto rendimento (aprox. 8.000 páginas); 

• Compatibilidade com os sistemas operacionais Windows 7/8/10 e Linux (kernel 3 e superiores); 

• Protocolo TCP/IP e FTP. 

 

§ 2º Os equipamentos serão instalados na sede do INPREV. 

§ 3º Os equipamentos deverão ser novos, com lacre de fábrica, sem uso anterior e de um mesmo 

fabricante. 

§ 4º As especificações dos equipamentos indicadas acima representam configurações mínimas, 

sendo aceitos equipamentos com configurações superiores. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA 

A Contratada receberá, pela reprodução de cada cópia reprográfica/impressão em preto e branco, 

a importância de R$ …. ( ....................... ) a ser paga da seguinte maneira: 

§ 1º Os pagamentos serão MENSAIS e efetuados até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente 

ao mês da prestação dos serviços, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal de Faturamento, 

devidamente atestada pela Gestão de Contratos do INPREV, após as devidas confrontações, por meio de 

depósito na conta corrente da Contratada, através de ordem bancária. 

§ 2º A CONTRATADA deverá emitir Notas Fiscais distintas, devendo especificar a Autorização de 
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Fornecimento e Contrato a que se refere. 

§ 3º O ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, será retido na fonte, na forma do 

Artigo 54 da Lei Municipal n.º 2.872/96, com nova redação dada pela Lei n.º 3.528/2001. 

§ 4º Os impostos federais e estaduais, quando sujeitos à retenção na fonte, sofrerão tal retenção 

na forma da legislação pertinente. 

§ 5º As liberações dos pagamentos ficarão condicionadas à prova de Regularidade da Contratada 

relativa à Seguridade Social e ao FGTS. 

§ 6º Nenhum pagamento de acréscimo no preço dos serviços será autorizado sem o devido 

aditamento contratual, ou quando ausentes os pressupostos exigidos em Lei. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES 

Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, conforme a infração cometida, 

às seguintes penalidades: 

a) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 

licitar e contratar com o INPREV, pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

total da homologação; 

b) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução sem 

prejuízo ao resultado: advertência; 

c) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 3 (três) dias após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 

total atualizado do contrato; 

d) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com o INPREV, 

pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao montante não 

adimplido do Contrato; 

e) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com INPREV, pelo 

prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato; 

f) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: Declaração de 

Inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o INPREV, pelo prazo de 5 

(cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato; 

OBS.: As penalidades serão aplicadas mediante regular Procedimento Administrativo que assegurará 

o contraditório e a ampla defesa e poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme disposto em Lei. 

Nenhum pagamento será efetuado pelo INPREV, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato sem que caiba a Contratada qualquer direito a 

indenização, independentemente da conclusão por prazo, nos seguintes casos: 

a) Manifesta deficiência do serviço; 

b) Reiterada desobediência aos preceitos estabelecidos na legislação e neste contrato; 

c) Falta grave a juízo do CONTRATANTE, devidamente comprovada, após garantido o 

contraditório e a ampla defesa; 

d) Paralisação ou abandono total ou parcial do serviço, ressalvada as hipóteses de caso fortuito 

ou força maior; 

e) Descumprimento do prazo para início da prestação do serviço; 
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f) Prestação do serviço de forma inadequada; 

g) Rescisão, em conformidade com o art. 78 e parágrafos, da Lei nº 8.666/93; 

h) Perda, por parte da CONTRATADA, das condições econômicas, técnicas ou operacionais 

necessária à adequada prestação dos serviços; 

i) Descumprimento, pela CONTRATADA, das penalidades impostas pelo CONTRATANTE; 

j) Interesse público. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Responder pelos vícios e defeitos das máquinas impressoras e reprográficas; 

b) Fornecer, sem quaisquer ônus para o INPREV contratante, todo o material de manutenção 

e limpeza para as máquinas – material este entendido como todo aquele necessário ao perfeito 

funcionamento das máquinas, bem como todos os insumos necessários à perfeita e completa utilização dos 

equipamentos locados, tais como: toner, revelador, cilindro e papel destinados à extração de cópias e 

impressão de documentos; 

c) Responsabilizar-se pela conservação técnica, mecânica e operacional das máquinas 

instaladas, de modo a mantê-las em permanente, plena e eficaz capacidade produtiva, substituindo todas as 

peças, partes ou componentes que se tornarem necessários, por intermédio de pessoal seu e sem qualquer 

ônus, encargos ou responsabilidade para o contratante, devendo os respectivos serviços serem sempre 

executados, por sua conta e responsabilidade exclusivas, durante o horário de expediente normal do 

Contratante; 

d) Responsabilizar-se pela instrução e treinamentos técnicos dos servidores indicados pelo 

contratante para exercerem a atividade de operador dos equipamentos; 

e) Providenciar o treinamento previsto no subitem anterior, dentro do prazo previsto no prazo 

de 24h00 (vinte e quatro) horas do início da operacionalização das máquinas; 

f) Prestar assistência técnica gratuita, fazendo a manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos, atendendo aos chamados técnicos no prazo máximo de 03 (três) horas; 

g) Substituir imediatamente, sem ônus para o INPREV Contratante, os equipamentos retirados 

eventualmente para conserto, ou quando o reparo no local demandar mais de 06 (seis) horas. 

h) Substituir o(s) equipamento(s) que permanecer(em) inoperante(s) por 03 (três) dias úteis 

consecutivos, bem como aquele(s) equipamento(s) que apresentar(em) defeito(s) de forma intermitente e 

que forem objeto de mais de 05 (cinco) chamados técnicos em 60 (sessenta) dias corridos, prazos estes 

contados a partir do registro da ocorrência técnica; 

i) Independente dos prazos fixados para atendimento dos chamados técnicos, ressarcir o 

INPREV das despesas decorrentes de serviços de impressão/reprografia externos que porventura sejam 

utilizados em decorrência da paralisação dos serviços, com base nos parâmetros contratados; 

j) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja 

por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço e demissão de empregados; 

k) Manter serviço de plantão para atender com presteza a qualquer chamado técnico sobre o 

funcionamento deficiente de equipamentos, ou fornecimento e insumos, inclusive aos Sábados, Domingos e 

Feriados; 

l) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados 

nos locais de trabalho; 
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m) Prestar os serviços, objeto da presente licitação, assumindo inteiramente as 

responsabilidades pelos mesmos; 

n) Responder, perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e encargos assumidos 

ou gerados, em razão dos serviços contratados; 

o) Obedecer rigorosamente as normas de segurança do trabalho; 

p) Sujeitar-se à fiscalização do Contrato pelo contratante obrigando-se, ainda, a comunicar 

qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do Contrato; 

q) Apresentar seu pessoal técnico devidamente identificado, quando da realização de quaisquer 

serviços nas dependências do Contratante; 

r) Proceder, mensalmente, o levantamento do número de cópias efetivamente produzidas 

para fins de faturamento, com o devido acompanhamento do Gestor de Contratos do Instituto, registrando 

o resultado em 02 (duas) vias, umas das quais ficará em poder do Contratante; 

s) Obedecer todas as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, partes integrantes 

do presente CONTRATO; 

t) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste CONTRATO; 

u) Instalar todos os Pontos de Atendimento, cabendo à mesma o ônus com as instalações; 

v) Ocorrendo mudanças de Pontos de Atendimento, durante a vigência do Contrato, a 

contratada ficará obrigada a executar os serviços nos novos endereços, arcando com todas as despesas 

decorrentes de desinstalação, transporte e reinstalação dos equipamentos; 

x) O registro dos chamados técnicos de que trata os subitens 15.01.02, 15.01.06, 15.01.07, 

15.01.08 e 15.01.09 do Edital de Licitação - PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2.020, poderá ser feito 

através de meio eletrônico para registro dos chamados técnicos; 

z) Obedecer rigorosamente todas as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, partes 

constantes do PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2.0XX, que agora passam a integrar o presente 

Instrumento Contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) Efetuar os pagamentos ao tempo e modo previstos neste Contrato; 

b) Por meio do Gestor de Contratos do Instituto, promover o acompanhamento e a fiscalização 

dos serviços contratados, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e comunicando à contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 

corretivas por parte daquela; 

c) Arcar com o fornecimento de mão-de-obra para operação dos equipamentos. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS MEDIÇÕES / LEITURAS 

As medições dos serviços ocorrerão por meio de leitura das máquinas e serão processadas no último 

dia de cada mês, cujos procedimentos serão de responsabilidade da Contratada em ação conjunta com o 

Contratante, através do Gestor de Contratos do Instituto. Quando das leituras deverão ser apontadas o 

número de cópias reproduzidas, bem como o número de documentos impressos por equipamento, 

multiplicando-se as quantidades comprovadas pelo preço unitário. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

Poderá ser admitida a repactuação do contrato, mediante negociação prévia entre as partes, 

observados os preços praticados no mercado e a periodicidade mínima de 1 (um) ano, contada da data de 

apresentação da proposta, tendo como limite máximo a variação do I.G.P./D.I–FGV., mediante apresentação 

de demonstração analítica da variação dos componentes dos custos, devidamente justificado em expediente 

elaborado pela Contratada. 

Parágrafo único. O reajuste, mesmo que cumpridas as exigências do item anterior, ficará 

condicionada a aprovação por parte do Contratante após análise da competente documentação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto deste CONTRATO, correrão à conta de dotações 

orçamentárias consignadas no orçamento para o exercício de 2.020, classificada sob os códigos 3.3.90.39. 

09 122 4008 2475 e 3.3.90.39. 09 122 4008 2476. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL 

Para todos os efeitos jurídicos e legais, as partes fixam em R$ …. (………………………), o valor 

estimado do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Varginha, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 

CONTRATO, dispensados todos os demais, por mais privilegiados que sejam. 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também o firmam, para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos. 

 

Varginha / MG, ... de ........ de 2.020. 

 

 

 

 

Edson Crepaldi Retori 

Diretor Presidente 

 

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

Empresa contratada 

 

Testemunhas: 

1) 

CPF: 

 

2) 

CPF: 

 

mailto:compras@inprev-varginha.com.br
http://www.inprev-varginha.com.br/

