Proc. Adm. n° 1184/17
Folha

Edital de Licitação n° 017/2018

Processo Administrativo nº 1184/2017
Modalidade Pregão Presencial n° 011/2018 – RETIFICADO
Tipo de Licitação: “Menor Valor Global”
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
MULTIFUNCIONAIS NOVAS OU SEMINOVAS COM DRIVERS PCL 06 (FOTOCOPIADORAS,
IMPRESSORAS/DIGITALIZADORAS), 14 UNIDADES PORTE MÉDIO E 10 UNIDADES PORTE
GRANDE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E
INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA/SP.

A Prefeitura Municipal de Itirapina, Estado de São Paulo, torna público que se acha
aberta no Paço Municipal, situada à Av. 01, n.º 106, Centro – Itirapina -SP – o processo
licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 011/2018, julgamento será o de Menor
Valor Global, originário do Processo Administrativo nº 1184/2017, que será regida
por este Edital e pela Lei Federal n.º.10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº.8.666, de 21 de junho
de 1.993, com alteração introduzida pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999 , e
também Decreto Municipal n° 2.799, de 07 de outubro de 2013 e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie. A(s) sessão(s) será (ao) procedida(s) pela Equipe
de Apoio, designada pelo Decreto Municipal n° 3.304 de 07 de março de 2018.
01. DO OBJETO
01.01. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em
locação de máquinas multifuncionais novas ou seminovas com drivers PCL 06
(fotocopiadoras, impressoras/digitalizadoras), 14 unidades porte médio e 10 unidades
porte grande, com assistência técnica, fornecimento de peças, componentes e insumos
para atender as necessidades de todas as secretarias da prefeitura municipal de
Itirapina/SP.
01.02. As especificações do objeto estão contidas no Anexo I – Termo de Referência.
02. DOS ANEXOS
02.01. Integram o edital os seguintes anexos:
02.01.01.
02.01.02.
02.01.03.
02.01.04.
02.01.05.
02.01.06.
02.01.07.

Anexo I – Termo de Referência.
Anexo II – Recibo de Retirada de Edital.
Anexo III – Declaração De Credenciamento.
Anexo IV – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
Anexo V – Declarações De Habilitação.
Anexo VI – Dados Contratuais.
Anexo VII – Minuta de Contrato.
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02.01.07.01.
02.01.07.02.
02.01.07.03.

Termo de Ciência e Notificação.
Cadastro do Responsável.
Declaração de Documentos à Disposição do TCE-SP.
03. DAS DATAS, HORÁRIOS E LOCAL.

03.01. Início de retirada de edital: 07 de março de 2018.
03.02. Será recebido os envelopes, sem o representante presente, até às 08h 30min do
dia da sessão pública.
03.03. O credenciamento será realizado somente para os representantes que
chegarem até às 08h 30min do dia 22 de março de 2018.
03.04. O credenciamento será realizado após as 08h 30min do dia da sessão pública,
juntamente com a entrega dos envelopes.
03.05. A sessão de abertura dos Envelopes n° 01 e Envelopes n° 02 serão realizados
no dia 22 de março de 2018, depois de encerrada a fase de credenciamento dos
interessados presentes.
03.06. A sessão pública será realizada na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de
Itirapina, situada à Avenida Um, 106, Centro – Itirapina/SP, CEP 13530-000.
03.07. Para ordem e controle, a recepcionista entregará senha para o representante
presente no dia da sessão pública, até as 08h 30min (comprovando o seu horário de
chegada), para a posterior realização do credenciamento.
04. DO VALOR E QUANTIDADE ESTIMADOS
04.01. Valor Total estimado: R$ 141.431,50 (cento e quarenta e um mil, quatrocentos de
trinta e um reais e cinquenta centavos).
04.02. Valor Unitário estimado: R$ 0,07 (sete centavos) por cópia.
04.03. Quantidade Total estimada para o certame é de 2.020.450 cópias.
04.03.01. Sendo quantidade estimada para as máquinas multifuncionais novas ou
seminovas de porte médio de 659.450 cópias.
04.03.02. Sendo quantidade estimada para as máquinas multifuncionais novas ou
seminovas de porte grande de 1.361.000 cópias.
05. DA PARTICIPAÇÃO
05.01. As empresas poderá demonstrar interesse em participar do certame,
encaminhando digitalizado o Anexo II - Recibo de Retirada de Edital, por meio do e-mail:
licitacao@itirapina.sp.gov.br e licitacao2@itirapina.sp.gov.br.
05.01.01. A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da comunicação de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.

Prefeitura Municipal de Itirapina – Pregão Presencial n° 011/18 – RETIFICADO

Página 2 de 48

Proc. Adm. n° 1184/17
Folha

05.02. SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA:
05.02.01. Com falência decretada.
05.02.02. Cujo servidor, dirigente do órgão ou responsável pela licitação tenha
participação direta ou indireta com o licitante.
05.02.03. Considera-se participação indireta, a existência de qualquer vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista.
05.02.04. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Publica, punidas nos termo do artigo 87, IV da Lei nº 8.666/93.
05.02.05. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98.
05.02.06. Empresas punidas pela Prefeitura Municipal de Itirapina, com suspensão
temporária para licitar ou contratar, nos termos do art. 87, III da Lei Federal nº. 8.666/93
e posteriores alterações.
05.02.07. Empresas estrangeiras que não funcionem no país.
05.02.08. Empresas impedidas de licitar ou contratar com qualquer esfera da
administração pública nacional.
05.02.09. Empresas que não possuam ramo de atividade pertinente e compatível ao
objeto desta licitação, que atenderem a todas às exigências a respeito da habilitação.
05.03. CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS:
05.03.01. Em recuperação judicial, que apresentem o Plano de Recuperação já
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, junto a Qualificação Econômica –
Financeira, no envelope n° 02.
06. DO CREDENCIAMENTO
06.01. O credenciamento será realizado no momento da entrega dos envelopes, para as
empresas que chegarem até às 08h 30min no dia 22 de março de 2018.
06.02. Os documentos podem ser apresentados originais e também na forma de
fotocópia DEVIDAMENTE AUTENTICADA por tabelião ou pelo Pregoeiro / equipe de apoio
no ato do credenciamento sobre pena de desclassificação.
06.03. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante para compor a
mesa. Havendo mais de um, este(s) terá (ao) assento na sessão apenas como ouvinte.
06.04. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de
documentação defeituosa não implicará na inabilitação ou desclassificação do
proponente, mas ensejará a preclusão para impugnar documentos ou manifestar-se
sobre deliberações da Comissão durante o exame dos documentos de habilitação e
julgamento das propostas, sem prejuízo dos recursos a que se refere o artigo 109 da Lei
de Licitações.
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06.05. TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA O CREDENCIAMENTO TERÃO
TOTAL VALOR PARA A FASE DE HABILITAÇÃO.

06.06. No ato do credenciamento, além dos documentos enumerados (conforme o
caso), o representante da empresa licitante interessada deverá identificar-se exibindo
documento oficial que contenha foto.
06.07. Todos os documentos para o credenciamento devem ser entregues fora dos
envelopes, apresentados originais e também na forma de fotocópia devidamente
autenticada por tabelião ou pelo Pregoeiro / Equipe de Apoio.
06.08. Não havendo representante presente, a proponente deverá encaminhar os
documentos solicitados no item “D” (se houver) dentro do envelope de n° 01.
06.08. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CREDENCIAMENTO:
A) PARA TODOS OS REPRESENTANTES:
06.08.01. Apresentação do Anexo III – Declaração de Credenciamento.
B) TRATANDO-SE DE SÓCIO:
06.08.02. Cópia de documento oficial que contenha foto.
06.08.03. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e empresas individuais,
ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade civil,
no caso de sociedade por ações, esta documentação deverá estar acompanhada de
documentos de eleição de seus atuais administradores, ou Certificado de condição de
Micro Empreendedor Individual.
C) TRATANDO-SE DE PROCURADOR:
06.08.04. Cópia de documento oficial que contenha foto.
06.08.05. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e empresas individuais,
ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade civil,
no caso de sociedade por ações, esta documentação deverá estar acompanhada de
documentos de eleição de seus atuais administradores, ou Certificado de condição de
Micro Empreendedor Individual.
06.08.06. Instrumento público de procuração, com poderes para assinar
documentos, decidir, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome
do licitante, com prazo de validade em vigor, e ou;
06.08.07. Instrumento particular de procuração, com poderes para assinar
documentos, decidir e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome
do licitante, acompanhado de cópia do seu contrato social ou estatuto, no caso de
Sociedade Anônima, e dos documentos de eleição de seus administradores;
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D) TRATANDO-SE DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
06.08.08. Do tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno
porte, cabem às mesmas, visando ao exercício da preferência prevista na Lei
Complementar nº 123/2006 e 147/2014, deverão apresentar declaração nos termos do
modelo constante neste edital, conforme Anexo IV – Declaração de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, assim terão tratamento diferenciado e simplificado na forma
disposta na referida legislação.
06.08.09. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte, Comprovação de
enquadramento, por meio de declaração simplificada, retirada no site da JUCESP.
07. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES
07.01. Os Envelopes nº 01 e 02 deverão ser protocolados com a Equipe de Apoio, na
Divisão de Licitação, que os receberá juntamente com o credenciamento.
07.02. O Envelope nº 01 – Proposta Comercial e o Envelope n° 02 – Documentação
de Habilitação deverão ser apresentados, separadamente (um e outro) ambos
fechados, contendo em sua parte externa, além da Identificação da proponente, os
seguintes dizeres:
Envelope nº ____ - ______________
À Divisão de Licitação | Prefeitura Municipal de Itirapina
Razão Social da Empresa
CNPJ da empresa
Endereço da empresa
Processo Administrativo n° 1184/2017
Pregão Presencial n° 011/2018
07.03. Os envelopes que não forem abertos durante a sessão pública, serão retidos pela
equipe de apoio até a data final da vigência do contrato da empresa(s) vencedora(s).
07.04. A administração não assume qualquer responsabilidade por envelopes contendo
documentação e/ou propostas que não sejam entregues pessoalmente no momento e
local indicado para tal.
08. DO CONTEUDO DOS ENVELOPES
08.01. ENVELOPE I – PROPOSTA COMERCIAL
08.01.01. A proponente tem ciência de todos os especificações e prazos, conforme
disposto nos anexos, Anexo I – Termo de Referência e Anexo VII – Minuta de Contrato,
podendo assim elaborar proposta comercial com valor adequado para o fornecimento
dos itens, não sendo admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou
distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer
acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.
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08.01.02. Se houver divergência na somatória dos valores unitários com o valor total,
serão validos somente os valores unitários que compõem o documento.
08.01.03. Não serão aceitas propostas enviadas por meio eletrônico (e-mail ou
equivalente) ou via fac-símile.
08.01.04. Não havendo representante presente, a proponente deverá encaminhar os
documentos solicitados no subitem “D” (se houver), do item 06.08 dentro do envelope de
n° 01.
08.01.05. A Proposta Comercial deverá ser e ou conter:
08.01.05.01. Ser elaborada em papel timbrado da empresa ou e redigida em língua
portuguesa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas.
08.01.05.02. Ser datada.
08.01.05.03. Ser assinada pelo representante legal das empresas ou pelo procurador,
juntando-se a procuração, registrada em cartório (apresentada na fase credenciamento).
08.01.05.04. Conter valor unitário e valor total, expresso em moeda corrente nacional
com até 02 (duas) casas decimais depois da vírgula, em algarismo.
08.01.05.05. Conter prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, conforme art.
6º da Lei Federal 10.520/2002, contados da data da abertura da proposta.
08.01.05.06. Conter valores (unitário e total) iguais ou menores aos constantes no item 04
08.01.05.07. Conter tabela especificando marca das máquinas de porte médio e grande.
Item

Descrição

Quantidade

Marca/
Modelo

659.450
cópias.
1.361.000
cópias.

Máquina de Porte Médio
Máquina de Porte Grande

08.01.05.08. Conter tabela descriminando os valores da proposta.
Descrição

Contratação de empresa especializada em locação de
máquinas multifuncionais novas ou seminovas com drivers
PCL 06 (fotocopiadoras, impressoras /digitalizadoras), com
assistência técnica, fornecimento de peças, componentes e
insumos para atender as necessidades de todas as
secretarias da prefeitura municipal de Itirapina/SP.

Quantidade

Valor
Unitário

Valor
Total

Total
2.020.450
cópias.

08.02. ENVELOPE II – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
08.02.01. Os documentos podem ser apresentados originais e também na forma de
fotocópia devidamente autenticada por tabelião ou pelo Pregoeiro / Equipe de Apoio,
antes e durante a sessão pública.
08.02.02. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
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aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
08.02.03. Os documentos que não apresentarem validade estipulada considerarem - se
– á válidas as que estiverem dentro do prazo de 03 (três) meses a contar da data de
sua expedição.
08.02.04. As declarações deverão ser assinadas pelo representante legal da empresa
ou sócio administrador ou pelo procurador, juntando-se a procuração (apresentada na
fase credenciamento).
08.02.05. Os documentos apresentados para o credenciamento terão total valor
para a fase de habilitação.
08.03. HABILITAÇÃO JURÍDICA
08.03.01. Registro Comercial, no caso de empresa individual.
08.03.02. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de prova da eleição de seus administradores.
08.03.03. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de
prova da diretoria em exercício.
08.03.04.

TRATANDO-SE DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM
FUNCIONAMENTO NO PAÍS: Decreto de autorização e ato de registro ou autorização

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
08.03.05. Os documentos relacionados nos itens 08.03.01 ao 08.03.03 deste não
precisarão constar no Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido
apresentados para o credenciamento neste Pregão.
08.04. REGULARIDADE FISCAL
08.04.01. Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
08.04.02. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (CADESP) ou
Municipal se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto do presente certame.
08.04.03. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Federal – CND
(Certidão Negativa de Débito) ou CPD-EN (Certidão Positiva de Débito com Efeito
Negativo) ou Certidão de Regularidade ou equivalente conjunta da Procuradoria e
Receita Federal, de acordo com o Decreto nº 5.512 de 15 de agosto de 2005.
08.04.04. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de CNDCertidão Negativa ou CPD-EN - Positiva com efeito Negativa ou Regularidade expedida
pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver situada a sede do licitante.
08.04.05. Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal (CND-Certidão
Negativa ou CPD-EN - Positiva com efeito Negativa), relativas ao domicílio ou sede da
licitante.
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08.04.06. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por T empo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por Lei.
08.04.07. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão 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. (NR).
08.04.08. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do termo da Ata, nos
termos da lei complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
08.04.08.01. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para
fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
08.04.08.02. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da ata de sessão do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
08.04.08.03. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão
pública, retornar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do artigo 4º,
inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02.
08.05. QUALIFICACAO TECNICA / OPERACIONAL
08.05.01. Apresentação de 01 (um) atestado de qualificação técnica, comprovando a
aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado,
emitido por empresa contratante (pública ou privada), em papel timbrado da mesma.
08.06. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA
08.06.01. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física.
08.06.02. As Empresas em recuperação judicial, apresentar o Plano de Recuperação já
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor.
08.07. DECLARAÇÕES E ANEXOS
08.07.01.

Anexo V – Declarações De Habilitação.
09. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

09.01. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento das interessadas em
participar do certame.
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09.02. NA SESSÃO PÚBLICA SERÁ PERMITIDO PELOS LICITANTES CREDENCIADOS O
USO DE QUAISQUER MEIOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICOS (APARELHOS
CELULARES, PALM TOP E SIMILARES) SOMENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS
QUANTO AOS LANCES A SEREM OFERTADOS.

09.03. O Julgamento ocorrerá de acordo com as previsões deste edital e a classificação
das propostas será pelo critério de MENOR VALOR GLOBAL
09.03.01. Será verificada a exatidão das operações aritméticas que conduzirá aos
valores totais orçados, procedendo-se à correção, no caso de eventuais erros e,
havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor unitário. As correções
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
09.04. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
09.04.01. Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste
Edital.
09.04.02. Que apresentem preço ou vantagem baseado exclusivamente em proposta
ofertadas pelas demais licitantes.
09.04.03. Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital;
09.05. Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, o Pregoeiro dará por
encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito;
09.06. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
09.06.01. Serão selecionadas pelo Pregoeiro a proposta de menor preço e as demais
com preços até 10 % (dez por cento) superior àquela.
09.06.01.01. Não havendo pelo menos ás 03 (três) ofertas nas condições definidas no
subitem anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três),
oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
09.06.02. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas
a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior
preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no
caso de empate de preços, sendo que a licitante sorteada em primeiro lugar poderá
escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim
sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
09.07. Se ocorrer lance com preço inexequível, o lance será colocado sob diligência
para que o licitante demonstre a exequibilidade da respectiva proposta através de
planilha aberta ou outro documento comprobatório;
09.07.01. Não comprovada à exequibilidade o lance será desclassificado.
09.08. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes inferiores
à proposta de menor preço, 01% (um por cento) menor ao valor do último lance,
observada a redução entre os lances, aplicável inclusive em relação ao primeiro.
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09.09. A etapa de lances será considerada encerrada quando todas participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances, restando somente uma proposta vencedora.
09.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes deste Edital.
09.11. O pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço ofertado pela primeira
classificada, decidindo motivadamente a respeito.
09.12. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigente, apurados
mediante pesquisa realizada pela Prefeitura que será juntada aos autos oportunamente.
09.13. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
09.14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno a critério
do Pregoeiro, será verificado o atendimento da proponente às condições habilitatórias
estipuladas neste Edital.
09.15. A documentação de habilitação será analisada por diversos servidores presentes
na sessão.
09.15.01. A Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica e
Qualificação Econômica – Financeira serão verificadas pela pregoeira e equipe de apoio.
09.15.02. Estarão disponíveis servidores da secretaria solicitante, por meio de diligencia,
caso necessário.
09.16. Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste
Edital, a licitante será considerada HABILITADA.
09.16.01. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se a proponente não atender
às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem
de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma
proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação da proponente, será
declarada vencedora.
09.17. Da reunião será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e
pelas proponentes.
09.18. O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências
julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as licitantes
atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
convocação.
09.19. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de
microempresas ou de empresas de pequeno porte que tenham formalizado solicitação
para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal 123/06, será assegurado às
mesmas empresas o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
recebimento da intimação (via Diário Oficial do Estado, Caderno Municípios, de e-mail)
após ocorrida a adjudicação do objeto, prorrogáveis por igual período - a critério único
dessa Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou
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parcelamento do débito, e apresentação de eventuais certidões negativas, ou positivas
com efeito de negativas.
09.20. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81, da Lei Federal 8666/93, sendo facultado à Prefeitura Municipal convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
anular a licitação.
09.21. A autoridade competente, para determinar a contratação, poderá revogar a
licitação em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.
10. DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO E RECURSOS
10.01. A Divisão de Licitações e a Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Itirapina são situadas na Avenida Um, 106, Centro – Itirapina/SP, CEP 13530-000,
abertas para atendimento ao público nos dias de expediente, das 13h às 17h.
A) QUANTO AO EDITAL:

10.02. Os esclarecimentos relativos às descrições ou termos técnicos serão
prestados nos dias de expediente, das 08 horas às 12 horas e das 13 horas às 17
horas, das seguintes maneiras:
10.02.01. No Almoxarifado Central com o servidor José Airton Ferreira.
10.02.02. Telefone (19) 3575 – 1526.
10.02.03. E-mail patrimonio@itirapina.sp.gov.br
10.03. Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de
expediente, das 13h 30min às 17h 00min, na Divisão de Licitação e Compras, das
seguintes maneiras:
10.03.01. Na Divisão de Licitações.
10.03.02. Telefone (19) 3575-9000, (ramal 227 e 202).
10.03.03. E-mails licitacao@itirapina.sp.gov.br e licitacao2@itirapina.sp.gov.br.
10.04. Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na
interpretação deste Edital, encaminhados por escrito, caberão a pregoeira decidir sobre
a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
10.05. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
10.06. Em caso de não solicitação, pelas empresas licitantes, de esclarecimentos ou
informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e
precisos, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação.
10.07. Somente serão recebidas impugnações a esse Edital, que forem protocoladas
na Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal de Itirapina:
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10.07.01. Até 02 (dois) dias uteis, antes da data prevista da sessão pública, por pessoa
jurídica.
10.07.02. Até 05 (cinco) dias uteis, antes da data prevista da sessão pública, por
pessoa física.
B) QUANTO A SESSÃO PÚBLICA:

10.08. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, deverá haver manifestação verbal
imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da
motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias uteis para a
apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando as demais licitantes desde
logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão
a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
10.09. Somente serão recebidos recursos, que forem protocoladas na Seção de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Itirapina.
10.10. A ausência de manifestação imediata e motivada pelas licitantes na sessão
pública importará:
10.10.01. Na decadência do direito de recurso;
10.10.02. Na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora;
10.10.03. No encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação;
10.11. Na Hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua
decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
10.12. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e,
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o
objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.
10.13. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
C) QUANTO AO CONTRATO:

10.14. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra
forma de discordância ou inconformismo a quaisquer dos tópicos do contrato no ato de
sua assinatura, haja vista que guarda absoluta conformidade com a inclusa minuta, parte
integrante deste edital.
11. PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
11.01. Para instituir a formalização do Termo de Contrato, a proponente vencedora
deverá providenciar e encaminhar para a elaboração do contrato, no e-mail
licitacao1@itirapina.sp.gov.br e secretaria@itirapina.sp.gov.br, no prazo de até 02 (dois)
dias úteis, a partir da publicação da adjudicação e homologação no Diário Oficial, os
documentos a seguir relacionados:
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11.01.01. Proposta de Preços Atualizada.
11.01.02. Anexo VI – Dados Contratuais.
11.01.03. Procuração pública ou por instrumento particular, com firma reconhecida,
delegando poderes ao signatário do contrato, quando não se tratar de Sócio ou Diretor
autorizado através do contrato social.
11.01.03.01. Não há a necessidade de apresentação de procuração, caso já entregue na
fase de credenciamento do certame.
11.02. A (s) empresa (s) vencedora (s) será (ao) convocada (s) para a assinatura do
instrumento contratual correspondente, após publicação de “Notificação Para
Assinatura de Contrato” nos jornais, Primeira Página, e também, Diário Oficial.
11.02.01. Deverá ser agendada na Seção de Contratos pelo e-mail
licitacao1@itirapina.sp.gov.br e secretaria@itirapina.sp.gov.br, e pelo telefone (19) 35759000, ramal 230 e 245.
11.03. A (s) empresa (s) terá (ao) o prazo de 05 (cinco) dias uteis não prorrogáveis para
comparecerem ao prédio da prefeitura Municipal de Itirapina, sito a Avenida 01 (um) nº
106 - centro, para assinatura do termo contratual.
11.03.01. Caso a(s) empresa(s) adjudicatária(s) não compareça(m) no prazo estipulado
para a assinatura do contrato , decairá do direito de contratar e poderá ser punida
com multa de até 20% (vinte por cento) do valor total ganho, sendo convocada a
seguinte na ordem de classificação.
11.04. Ao assinar o instrumento contratual, a empresa obriga-se a executar o objeto a
ela adjudicado, conforme especificações estabelecidas pela secretaria solicitante.
11.05. É facultada à Administração transferir a adjudicação aos licitantes
remanescentes, nas condições do artigo 64 § 2º da Lei nº 8.666/93, atualizadas pelas
Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98.
11.06. A contratação decorrente deste Pregão estará sujeita a alterações, nas hipóteses
previstas nos artigos 58 e 65, da Lei nº 8.666/93, atualizadas pelas Leis nº 8.883/94 e nº
9.648/98.
11.07. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra
forma de discordância ou inconformismo a quaisquer dos tópicos do contrato , no ato de
sua assinatura, haja vista que guarda absoluta conformidade com a inclusa minuta, parte
integrante deste edital.
12. DOS RECURSOS FINANCEIROS
12.01. As despesas decorrentes deste pregão, de acordo com orçamento do exercício,
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
12.01.01. SECRETARIA MUNICAL DA ADMINISTRAÇÃO: Ficha: 18 – Categoria:
3.3.90.39.00 – Fonte: 01 (Recurso Próprio) – Cód. De Aplicação: 110.0000 – Funcional
Programática: 04 122 9003 2 103.
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12.01.02. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – HOSPITAL SÃO JOSÉ: Ficha: 202 –
Categoria: 3.3.90.39.00 – Fonte: 01 (Recurso Próprio) – Cód. De Aplicação: 310.0000 –
Funcional Programática: 10 302 9023 2 145.
12.01.03. SECRETARIA MUMICIPAL DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA: Ficha: 275 –
Categoria: 3.3.90.39.00 – Fonte: 05 (Recurso Federal) – Cód. De Aplicação: 301.0001 –
Funcional Programática: 10 301 9023 2 145.
12.01.04. SECRETARIA MUNICIAPAL DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA: Ficha: 205 –
Categoria: 3.3.90.39.00 – Fonte: 05 (Recurso Federal) – Cód. De Aplicação: 301.0020 –
Funcional Programática: 10 301 9023 2 145.
12.01.05. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA: Ficha: 71 – Categoria:
3.3.90.39.00 – Fonte: 01 (Recurso Próprio) – Cód. De Aplicação: 220.0000 – Funcional
Programática: 12 122 9009 2 141.
12.01.06. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA – DIVISÃO DE CULTURA:
Ficha: 599 – Categoria: 3.3.90.39.00 – Fonte: 01 (Recurso Próprio) – Cód. De
Aplicação: 110.0000 – Funcional Programática: 13 392 9042 2 154.
12.01.07. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA – ENSINO INFANTIL
EMEI: Ficha: 712 – Categoria: 3.3.90.39.00 – Fonte: 01 (Recurso Próprio) – Cód. De
Aplicação: 213.0000 – Funcional Programática: 12 365 9039 2 159.
12.01.08. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA – ESCOLA INFANTIL
CRECHE ANA CÂNDIDA ROSSLER E CRECHE ESCOLA PROFª SIMONE DE LIMA: Ficha:
704 – Categoria: 3.3.90.39.00 – Fonte: 01 (Recurso Próprio) – Cód. De Aplicação:
212.0000 – Funcional Programática: 12 365 9039 2 158.
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA – ENSINO
FUNDAMENTAL: Ficha: 80 – Categoria: 3.3.90.39.00 – Fonte: 01 (Recurso Próprio) –

12.01.09.

Cód. De Aplicação: 220.0000 – Funcional Programática: 12 361 9038 2 112.
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA – ENSINO
FUNDAMENTAL: Ficha: 82 – Categoria: 3.3.90.39.00 – Fonte: 05 (Recurso Federal) –

12.01.10.

Cód. De Aplicação: 220.0002 – Funcional Programática: 12 361 9038 2 112.
12.01.11. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA: Ficha: 143 – Categoria: 3.3.90.39.00
– Fonte: 01 (Recurso Próprio) – Cód. De Aplicação: 110.0000
– Funcional
Programática: 04 123 9019 2 121.
12.01.12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:
Ficha: 32 – Categoria: 3.3.90.39.00 – Fonte: 01 (Recurso Próprio) – Cód. De Aplicação:
510.0000 – Funcional Programática: 08 244 9004 2 104.
12.01.13. SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO: Ficha: 164 – Categoria:
3.3.90.39.00 – Fonte: 01 (Recurso Próprio) – Cód. De Aplicação: 110.0040 – Funcional
Programática: 17 512 9022 2 124.
13. DA VIGÊNCIA
13.01. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, devidamente justificado e mediante autorização da
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autoridade superior, nos termos do artigo 57, §4º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
14. DO PAGAMENTO
14.01. O pagamento será feito de acordo com as páginas efetivamente realizadas por
cada equipamento no período de conferencia.
14.02. A prefeitura Municipal de Itirapina efetuará o pagamentos até 20 (vinte) dias
corridos contados da apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(ais) Eletrônica(s)
– NFE(s) devidamente atestada(s) pelo setor, em conta corrente vinculada ao CNPJ
da contratada;
14.03. Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - NFE ou outra circunstância que
desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que
a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura.
14.04. Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação interna de pendências
ou irregularidades quanto aos produtos não será iniciada a contagem do prazo para
pagamento.
14.05. A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota
Fiscal Eletrônica atestada por esta prefeitura.
14.06. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato.
15. IMPOSTOS E REAJUSTE
15.01. Serão retidos por parte da Prefeitura de Itirapina, os valores referentes à ISSQN
que incidirem sobre o valor total dos serviços contratados e executados (sobre o valor
total da nota fiscal eletrônica), conforme orientação da Controladoria Geral da União e
Ministério da Previdência Social.
15.02. Havendo renovação contratual, nos termos Lei, os preços poderão ser
reajustados com base no índice IPCA/IBGE do período, ou em caso de sua extinção,
pelo seu substituto legal, mediante prévia autorização.
16. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
16.01. Caso a(s) empresa(s) não compareça(m) no prazo estipulado para a assinatura
do contrato, decairá do direito de contratar e poderá ser punida com multa de até
20% (vinte por cento) do valor total ganho, sendo convocada a seguinte na ordem de
classificação.
16.02. Se a contratada inadimplir o contrato:
16.02.01. No todo, incidirá uma multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total
licitado, ainda ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 87 e 88, da Lei Federal
8.666/93, atualizadas pelas Leis nº 8.883/94.
16.02.02. Cancelamento do contrato.
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16.02.03. Em parte, incidirá uma multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor
total licitado, ainda ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 87 e 88, da Lei Federal
8.666/93, atualizadas pelas Leis nº 8883/94.
16.03. O atraso injustificado na execução dos serviços implicará na aplicação de multa
na forma prevista no artigo 86, da Lei nº 8666/93, atualizada pelas Leis nº 8883/94,
sobre o valor total da contratação.
16.03.01. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por
cento) sobre o valor da contratação.
16.04. Ocorrendo atraso na execução, a contratante notificará a contratada, via e-mail e
AR. Considerando Notificada, após o recebimento de AR preenchido.
16.05. A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a
Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei.
16.06. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
16.07. Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública Municipal,
bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos.
16.08. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias
úteis contados da data do recebimento da intimação do interessado.
16.09. Imposta a multa, deverá ser paga no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar de sua
intimação.
16.10. Da aplicação da multa o contratado será intimado por escrito para, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, apresentar recurso, se desejar, nos termos da legislação vigente.
16.11. Em nenhuma hipótese o total das multas aplicadas poderá ultrapassar o valor do
contrato.
17. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
17.01. Fica designado o servidor José Airton Ferreira como gestor do contrato.
18. DO FORO
18.01. Fica eleito a Foro de Itirapina Comarca de Rio Claro-SP, excluindo qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar, para dirimirem-se eventuais
litígios oriundos do presente Edital.
19. DISPOSIÇÕES FINAIS
19.01. A administração não assume qualquer responsabilidade por envelopes contendo
documentação e/ou propostas que não sejam entregues pessoalmente no momento e
local indicado para tal.
19.02. Serão retidos por parte da Prefeitura de Itirapina, os valores referentes à ISSQN
que incidirem sobre o valor total dos serviços contratados e executados (sobre o valor
total da nota fiscal eletrônica), conforme orientação da Controladoria Geral da União e
Ministério da Previdência Social.
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19.03. Os casos omisso do presente Pregão Presencial serão solucionados pela
Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio.
19.04. E para que ninguém alegue ignorância, será o aviso desse Pregão Presencial
afixado em local próprio desta Prefeitura.
Itirapina, 07 de março de 2018.

MARIA JOSÉ CANDIDO
Secretaria Municipal da Administração

Eng.º JOSÉ MARIA CANDIDO
Prefeito Municipal
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1 Constitui objeto deste Termo de Referência Locação de Máquinas Multifuncionais
Novas ou Seminovas com drivers PCL 06 (fotocopiadoras, impressoras/digitalizadoras),
14 unidades porte médio e 10 unidades porte grande, para atender as necessidades de
todas as Secretarias e demais setores da Prefeitura Municipal de Itirapina/SP, por um
período de 12 meses.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 A Locação se faz necessária para atender a demanda estimada de cópias de todas as
Secretarias e impressões em setores onde não tem impressora adequada ao sistema
utilizado pela Administração (CONAM), impressoras com drivers PCL 06.
3. QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES E VALOR MÉDIO ESTIMADO.
3.1 – Copiadoras Multifuncionais Novas ou Seminovas, porte médio, monocromática
(preto e branco) com suporte a digitalização, impressão e cópias; que atenda os requisitos
mínimos descritos abaixo:
Capacidades de impressão: Mínimo de páginas por minuto: 34 ppm (papéis tipo A4, ofício
e carta);
Ciclo mensal mínimo de 50.000 páginas;
Impressão em rede e protocolos suportados requeridos: TCP/IP, IPv4, IPv6;
Suporte à linguagem de impressão PCL6;
Suporte à capacidade de resolução para impressão de 600 dpi;
Tamanhos de papéis suportados A5, meio carta, A4, até ofício (14cm x 22 cm x 36 cm);
Gramatura: Bandeja padrão e opcional 60 – 163 g/m²; bandeja com capacidade mínima
para papel padrão de 250 folhas;
Conexões: 10/100/1000 base TX, USB 2.0;
Para scaner e digitalização: Tamanho mínimo do vidro 22 cm x 36 cm, resolução
requerida de digitalização 600dpi x 600 dpi;
Suporte e saída de digitalização como arquivos em formato PDF, JPEG, TIFF, XPS.
Capacidade de digitalização e atributos: Redução/ampliação da cópia mínimas de 25 a
400%.
Voltagem: Bivolt
Item

01

02

Descrição
Locação de 03 (três) copiadoras porte médio para atender a Secretaria
Municipal da Administração:
- Almoxarifado Central Rua 08, nº 605 Vila Santa Cruz.
- Gabinete do Prefeito e Dependências - Avenida 01, nº 106 – Centro.
- Departamento de Pessoal, 01 Copiadora – Rua 07 nº 55 – Centro.
Locação de 03 (três) copiadoras porte médio para atender a Secretaria
Municipal da Saúde:
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03

04

05

06

07

08

Hospital são José, 02 copiadoras – Avenida 09, nº 709 Vila Cianelli.
Cerem, 01 copiadora – Rua 04 nº 224 Centro.
Locação de 02 (duas) copiadoras porte médio para atender a Secretaria
Municipal da Saúde Atenção Básica:
- CSIII 01 copiadora, AV 01 nº 250 – Centro.
- PSF Jardim Nova Itirapina, 01 copiadora Rua Jaraguaçu nº 552 Jardim
Nova Itirapina.
Locação de 01 (uma) copiadora porte médio para atender a Secretaria
Municipal da Saúde Atenção Básica:
- PSF Jardim dos Indaiás, Avenida José Bacciotti N.78 – Jardim dos Indaiás.
Locação de 01 (uma) copiadora porte médio para atender a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura – Divisão da Cultura:
– Rua 05 nº 195 – Centro
Locação de 01(uma) copiadora porte médio para atender a Secretaria
Municipal da Fazenda:
Lançadoria – Rua 04, nº 562 – Centro.
Locação de 02 (duas) copiadoras porte médio para atender a Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social:
Social – Rua 05, nº 235 – Centro.
CRAS – Rua Jaraguaçu nº 349 – Jardim Nova Itirapina
Locação de 01(uma) copiadora porte médio para atender a Secretaria
Municipal de Saneamento Básico:
DAE – Rua 07 nº 55 – Centro.

180.000

54.000

1.350

6.000

21.000

9.000

3.2 – Copiadoras Multifuncionais Novas ou Seminovas, porte grande, monocromática,
(preto e branco) que realize cópia, digitalização e escaneamento, atendendo os requisitos
mínimos descritos abaixo:
Capacidades de impressão: Tempo máximo de aquecimento de 23 segundos; tempo
máximo para imprimir a primeira página após aquecimento de 05 segundos;
Memória mínima de 02 Gb RAM, 160 Gb HDD ou SSD;
Impressão mínima de 28 páginas por minuto do tipo A4;
Interface: Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX, 1000BaseT, USB 2.0;
Ciclo mensal mínimo de 175.000 páginas;
Capacidade de alimentação: Mínimo de 100 folhas no by-pass e 02 gavetas para mínimo
500 folhas;
Duplex
com
suporte
de
folhas
tipo
A5R
até
A3;
Emulação em PCL6 (PCL5/PCL-XL);
Capacidade de digitalização e atributos: Redução/ampliação da cópia mínimas de 25 a
400%;
Digitalização para folha A4, resolução de 300 dpi e 80 páginas por minuto, com opção de
digitalização de 300 dpi, 400 dpi e 600 dpi;
Tamanho do original A3; Protocolo de rede TCP/IP.
Voltagem: Bivolt.
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Item
01

02

Qtd.
Copias

Descrição
Locação de 01 (uma) copiadora porte grande para atender a Secretaria
Municipal da Administração:
- Prefeitura Municipal de Itirapina – Avenida 01 nº 106 – Centro
Locação de 05 (cinco) copiadoras porte grande para atender a Secretaria
da Educação e Cultura – Ens. Fundamental:
EMEF José Cruz – Rua 06, nº 58 – Centro.
EMEF Aracy Leal Bernardi – Rua Ceci nº 44, Jardim Nova Itirapina.
- EMEF Dulce de Farias Martins Migliorini – Rua Jaraguaçu nº 580, Jardim
Nova Itirapina.
- EMEF Hilda Barros – Rua 03, nº 150 Jardim dos Eucaliptos.
EMEF Marilei Schmidt – Rua Cataguases nº 57, Jardim Nova Itirapina.

90.000

1000.000

03

Locação de 01 (uma) copiadora porte Grande para atender a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura:
Sede da
Secretaria - Rua 04, nº 462, Centro.

40.000

04

Locação de 01 (uma) copiadora porte Grande para atender a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura – Ensino Infantil:
- EMEI – Rua 04, nº 152 – Centro.

97.000

05

Locação de 02 (duas) copiadoras porte Grande para atender a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura – Ensino Infantil:
- Creche Ana Cândida Rossler – Rua Jurupari, 292 Jardim Nova Itirapina.
- Creche Escola Professora Simone de Lima – Rua Dionísio Gobbi nº 55
Jardim Gobbi

134.000

3.3 – Locações totais 24: 14 (Quatorze) Copiadoras Multifuncionais Novas ou Seminovas
porte médio, e 10 (Dez) portes grandes conforme descritas nos subitens mencionados
acima.
3.4 O quantitativo de cópias é uma estimativa aproximada para 12 meses, podendo ser
ampliado se houver necessidade e justificativa para tal.
4. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO
4.1
Máquinas
Multifuncionais
Novas
ou
Seminovas
(fotocopiadoras,
impressoras/digitalizadora) com fornecimento de mão-de-obra técnica para manutenção
preventiva, bem como fornecimento e/ou substituição de peças, componentes e insumos
compatíveis utilizados na operação, exceto papel e mão de obra operacional.
5. DO SERVIÇO
5.1 O serviço deverá se inicializar em 05 (cinco) dias uteis após a assinatura do contrato.
5.2 O prazo previsto no subitem 5.1 poderá ser prorrogado a critério da Contratante e por
acordo entre as partes, desde que justificado.
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5.3 A Contratada será responsável pela operação, manutenção e assistência técnica dos
equipamentos fornecidos e deverá disponibilizar uma Central de atendimento onde será
feito o cadastramento e direcionamento dos chamados da Contratante. Os chamados
técnicos deverão ser feitos por um sistema de protocolo ou e-mail disponibilizado pela
contratada, para que se possa acompanhar o andamento de reparos e providências pela
contratante.
5.4 As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis,
contados do recebimento pela contratada da notificação por escrito ou via fone, mantendo
o preço inicialmente ofertado.
5.5 Somente serão emitidos atestados de prestação de serviço ou atestará na própria
nota fiscal se atendidas às determinações e especificações do objeto licitado.
6. DA FISCALIZAÇÃO
6.1 O (A) servidor (a) lotado (a) na Secretaria ou Setor onde for locada uma copiadora
será o (a) responsável pelo recebimento, acompanhamento e fiscalização da execução do
serviço, e demais procedimentos mencionados neste termo, anotando em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução, determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
7. DO LOCAL DE ENTREGA
7.1 Serão entregues nas devidas repartições mencionadas nos endereços constantes nos
subitens do item 3.1 e 3.2.
8. DA VIGÊNCIA
8.1 A vigência do contrato será de 12 meses; podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivas vezes até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, a critério desta Prefeitura
municipal ou mútuo acordo entre as partes, nos termos da Lei de Licitações e condições
vigentes permitidas pela Lei Federal 8.666/93.
8.2 A contratada será responsável por eventuais reparos, substituição de peças e/ou
materiais, configuração decorrente de falhas, taxas de visita e todas as despesas
envolvendo os reparos durante a vigência do contrato.
9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. Secretaria Municipal da Administração
Recurso
Função Programática: 04.122.9003.2.103
Ficha: 18
Fonte: 01
Código de Aplicação: 1100000
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Categoria Econômica: 339039
9.2. Secretaria Municipal da Saúde – Hospital São José
Recurso
Função Programática: 10.302.9023.2.146
Ficha: 202
Fonte: 01
Código de Aplicação: 3100000
Categoria Econômica: 339039
9.3. Secretaria Municipal da Saúde – Atenção Básica
Recurso
Função Programática: 10.301.9023.2.145
Ficha: 275 e 205
Fonte: 05
Código de Aplicação: 3000001
Categoria Econômica: 339039
9.4. Secretaria Municipal da Educação e Cultura
Recurso
Função Programática: 12.122.9009.2.141
Ficha: 71
Fonte: 01
Código de Aplicação: 2200000
Categoria Econômica: 339039
9.5. Secretaria Mun. de Educação e Cultura - Divisão de Cultura
Recurso
Função Programática: 13.392.9042.2.154
Ficha: 599
Fonte:
Código de Aplicação:
Categoria Econômica: 339039
9.6. Secretaria Mun. da Educação e Cultura – Ensino Infantil EMEI
Recurso
Função Programática: 12.365.9039.2.159
Ficha: 712
Fonte: 01
Código de Aplicação: 2130000
Categoria Econômica: 339039
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9.7. Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Escola Infantil Creche Ana
Cândida Rossler e Creche Escola Profa. Simone de Lima.
Recurso
Função Programática: 12.365.9039.2.158
Ficha: 704
Fonte: 01
Código de Aplicação: 2120000
Categoria Econômica: 339039
9.8. Secretaria Municipal da Educação e Cultura – Ensino fundamental
Recurso
Função Programática: 12.361.9038.2.112
Ficha: 80 e 82
Fonte: 01 e 05
Código de Aplicação: 2200000 e 2200002
Categoria Econômica: 339039
9.9. Secretaria Municipal da Fazenda
Recurso
Função Programática: 04.123.9019.2.121
Ficha: 143
Fonte: 01
Código de Aplicação: 1100000
Categoria Econômica: 339039
9.10. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Recurso
Função Programática: 08.244.9004.2.104
Ficha: 32
Fonte: 01
Código de Aplicação: 5100000
9.11. Secretaria Municipal de Saneamento Básico
Recurso
Função Programática: 17.512.9022.2.124
Ficha: 164
Fonte: 01
Código de Aplicação: 1100040
Categoria Econômica: 339039

Prefeitura Municipal de Itirapina – Pregão Presencial n° 011/18 – RETIFICADO

Página 23 de 48

Proc. Adm. n° 1184/17
Folha

10. DA RESPONSABILIDADE, OBRIGAÇÃO E DIREITOS DA CONTRATADA.
10.1 Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei 8666/93 e demais Normas
pertinentes, são obrigações da Contratada:
10.2 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste termo, seus
anexos e propostas, assumindo como exclusivamente, seus, os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e ainda efetuar a entrega do objeto em
perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local, marcas, modelo, procedência
e prazo de garantia ou validade.
10.3 A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada à prefeitura, devidamente
atestada, referente ao fornecimento dos bens, para fins de cumprimento das obrigações
da Contratada e consequente pagamento, após constatação do recebimento dos bens.
10.4 Responsabilizarem-se pelo fornecimento dos produtos, equipamentos, ferramentas,
utensílios e demais materiais necessários para a perfeita execução do objeto, bem como
por quaisquer danos causados em função da entrega.
10.5 Responder por todas as despesas decorrentes dos tributos de qualquer natureza,
que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto, bem como as necessárias
para a completa execução do mesmo.
10.6 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo estabelecido, o objeto com
avarias ou defeitos.
10.7 Quando não houver a necessidade de substituição de aparelhos, envolvido por
problemas técnicos após a abertura do chamado, a Contratada terá prazo de 24h (vinte e
quatro) para sanar o problema e;
10.7.1 Na necessidade de substituição do objeto por defeito ou falha, a Contratada terá
prazo de 02 (dois) dias úteis para providenciar a substituição do mesmo a partir da
comunicação oficial feita pela Contratante, mantendo o preço inicialmente ofertado.
10.8 O descumprimento dos prazos apontados nos itens acima (10.7 e 10.7.1), imporá à
Contratada multa diária de 1% sobre o valor total do Contrato.
11. DA RESPONSABILIDADE, OBRIGAÇÃO E DIREITOS DA CONTRATANTE.
11.1 Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei 8666/93 e demais Normas
pertinentes, são obrigações da Contratante:
11.2 Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto.
11.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas; zelar pelo mesmo não
permitindo que pessoa estranha ao setor manipule-o.
11.4 Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
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as especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
11.5 Comunicar, por escrito, à contratada sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
11.6 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de
servidor especialmente designado para este fim.
11.7 Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos.
11.8 Os pagamentos devidos serão efetuados pela Prefeitura Municipal de Itirapina/SP,
após o recebimento da Nota Fiscal Eletrônica dos Serviços prestados conforme a
Autorização de Fornecimento, mediante crédito em conta corrente, na agência a ser
indicada pela contratada.
12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1 O pagamento será feito de acordo com as páginas efetivamente realizadas por cada
equipamento no período de conferência.
12.2 A Prefeitura Municipal de Itirapina efetuará o pagamento até 20 (vinte) dias
contados da apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal (ais) Eletrônica(s) - NFE(s)
devidamente atestada(s) pelo setor, em conta corrente vinculada ao CNPJ da
contratada;
12.3 Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - NFE ou outra circunstância que desaprove
a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa
vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não
acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura;
12.4 Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação interna de pendências ou
irregularidades quanto ao serviço não será iniciada a contagem do prazo para pagamento;
12.5 A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota
Fiscal atestada por esta prefeitura.
13. DA GESTÃO DO CONTRATO
13.1 Fica designado o servidor JOSÉ AIRTON FERREIRA como gestor do contrato.
Itirapina, 31 de Janeiro de 2018.

MARIA JOSE CANDIDO
Secretária Munic. da Administração
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ROSIMARA DE PAULA MARTINS
Secretária Munic. de Saúde

MYLENE RODRIGUES VIEIRA
Secretária Municipal de Educação e Cultura

CLAÚDIO FURNIEL JUNIOR
Superintendente do Tesouro Municipal

MARIA CRISTINA F.F. FURNIEL
Assistente Social

EDSON DONIZETTI ZAROS
Secretário de Saneamento Básico &
Secretário de Projetos e Obras

JOSÉ AIRTON FERREIRA
Assistente em administração

PRISCILA CRISTIANE LOURENÇO
Almoxarife
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(Em papel timbrado da empresa licitante)
ANEXO II - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
Processo Administrativo n° 1184/2017
Pregão Presencial n° 011/2018 - RETIFICADO
Tipo de Licitação: “Menor Valor Global”
Nome da Empresa:
CNPJ n°:
Inscrição Estadual n°:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
CEP:
Estado:
E-mail:
Telefone:
Fax:
Obtivemos Edital através:
Endereço eletrônico www.itirapina.sp.gov.br, cópia do instrumento convocatório da
licitação supramencionada.
Solicitação feita a Divisão de Licitação e Compras da Prefeitura Municipal de
Itirapina.
________________________, _____ de ______________ de 2018

(Assinatura)
Representante legal da empresa ou sócio administrador ou pelo procurador
Função na Empresa

Senhor licitante,
Visando comunicação futura entre a Divisão de Licitações e Compras, solicito de Vossa
Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e o remeter digitalizado, por meio do email: licitacao@itirapina.sp.gov.br e licitacao2@itirapina.sp.gov.br.
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(Em papel timbrado da empresa licitante)
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
À
Prefeitura Municipal de Itirapina-SP.
Ref. Licitação
Processo Administrativo n° 1184/2017
Pregão Presencial n° 011/2018 - RETIFICADO

Eu, (nome completo), portador do CPF nº _______, representante credencial (ou legal)
da empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita pelo CNPJ nº _______, sito à
_______, nº ____, Bairro _________, município de ___________, Estado de
__________, CEP _____________, Telefone (___) ______, e-mail ________, vem
através desta, declarar a veracidade e fidelidade de todos os documentos e
informações apresentados, e também, que esta empresa atende a todos os requisitos
de habilitação constantes no edital e inexistindo qualquer fato impeditivo à participação
neste certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Local e Data

(Assinatura)
Representante legal da empresa ou sócio administrador ou pelo procurador
Função na Empresa
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(Em papel timbrado da empresa)
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
À
Prefeitura Municipal de Itirapina-SP.

Ref. Licitação
Processo Administrativo n° 1184/2017
Pregão Presencial n° 011/2018 - RETIFICADO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa ..................................... (razão social da empresa), CNPJ
sob nº .............................. é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portando, a exercer o direito de
preferencia como critério de desempate no procedimento licitatório realizado sob a
modalidade Pregão Presencial, realizado pela Prefeitura Municipal de Itirapina/SP.
Local e Data

(Assinatura)
Representante legal da empresa ou sócio administrador ou pelo procurador
Função na Empresa
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(Em papel timbrado da empresa licitante)
ANEXO V – DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO
À
Prefeitura Municipal de Itirapina-SP.
Ref. Licitação
Processo Administrativo n° 1184/2017
Pregão Presencial n° 011/2018 - RETIFICADO
Eu, (nome completo), portador do CPF nº _______, representante credencial (ou legal)
da empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita pelo CNPJ nº _______, sito à
_______, nº ____, Bairro _________, município de ___________, Estado de
__________, CEP _____________, vem através desta, sob as penas da lei declarar que:
a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do
artigo 7º da Constituição Federal.
b) QUE POSSUI PLENO CONHECIMENTO E CONCORDA COM TODOS OS TERMOS
DO EDITAL EM REFERENCIA E SEUS ANEXOS.
c) não se encontra declarada inidônea para licitar e contratar com qualquer órgão ou
poder do Município de Itirapina ou suspensa do direito de licitar ou de com ele(s)
contratar.
d) que atende às normas relativas à Saúde e Segurança do Trabalho, em virtude das
disposições do parágrafo único, art. 117, da Constituição do Estado de São Paulo.
e) na qualidade de empregadora, nenhum diretor ou funcionário foi condenado por
quaisquer dos crimes ou contravenções previstos no art. 1º da Lei Estadual nº
10.218/99, nos prazos previstos em seu § 1º, bem como de que comunicará, durante a
vigência da ata, a ocorrência dos mesmos, dentre seus empregados, de que venha a ter
conhecimento.
Local e Data

(Assinatura)
Representante legal da empresa ou sócio administrador ou pelo procurador
Função na Empresa
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(Em papel timbrado da empresa licitante)
ANEXO VI – DADOS CONTRATUAIS
À
Prefeitura Municipal de Itirapina-SP.
Ref. Licitação
Processo Administrativo n° 1184/2017
Pregão Presencial n° 011/2018
Nº Da Conta:
Agência:
Banco:
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
Nome:
RG:
Data de Nascimento:
Estado civil:
Naturalidade:
Profissão:
Endereço:
Cidade:

CPF:

UF:

Bairro:
CEP:

Telefones:
E – mail:
DADOS DO PREPOSTO
Nome:
RG:
Data de Nascimento:
Estado civil:
Naturalidade:
Endereço:
Cidade:

CPF:

UF:
Bairro:
CEP:

Telefones:
E – mail:
Local e Data
(Assinatura)
Representante legal da empresa ou sócio administrador ou pelo procurador
Função na Empresa
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ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
EM
LOCAÇÃO
DE
MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS NOVAS OU
SEMINOVAS
COM
DRIVERS
PCL
06
(FOTOCOPIADORAS,
IMPRESSORAS/
DIGITALIZADORAS), 14 UNIDADES PORTE
MÉDIO E 10 UNIDADES PORTE GRANDE,
COM
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA,
FORNECIMENTO
DE
PEÇAS,
COMPONENTES
E
INSUMOS
PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITIRAPINA/SP.

O MUNICÍPIO DE ITIRAPINA, pessoa jurídica de direito público interno, sediado na
Prefeitura Municipal de Itirapina, sita à Avenida 01, nº 106, centro, Município de
Itirapina, Estado de São Paulo, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, o Eng.º JOSÉ MARIA CÂNDIDO, brasileiro,
casado, Engenheiro Civil, portador do RG nº 11.770.846 e do CPF nº 984.843.898/04,
residente e domiciliado à Rua 05, nº 495, Centro, Município de Itirapina, Estado de São
Paulo, doravante designado CONTRATANTE, e a empresa _______________ sito à
_______, nº ____, Bairro _________, município de ___________, Estado de
__________, CEP _____________, telefones _________, inscrita no CNPJ sob o nº
_____________, Inscrição Estadual __________, neste ato representado por
______________, (qualificação completa), residente e domiciliado à ______________,
nº ______, Bairro ________, município de ___________, Estado de ____________,
CEP __________, telefones __________, doravante denominada CONTRATADA, em
observância e atendimento ao Processo Administrativo nº 1184/2017, elaborado sob
a modalidade Pregão Presencial n° 011/2018, com subordinação à regida pela Lei
Federal n.º.10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que
couber, as disposições da Lei Federal nº.8.666, de 21 de junho de 1.993, com
alteração introduzida pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, e também Decreto
Municipal nº 2.799, de 07 de outubro de 2013 e demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada em
locação de máquinas multifuncionais novas ou seminovas com drivers PCL 06
(fotocopiadoras, impressoras/digitalizadoras), 14 unidades porte médio e 10 unidades
porte grande, com assistência técnica, fornecimento de peças, componentes e insumos
para atender as necessidades de todas as secretarias da prefeitura municipal de
Itirapina/SP.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÕES DAS COPIADORAS
2.1. Especificações mínimas para as Copiadoras Multifuncionais Novas ou Seminovas,
porte médio, monocromática (preto e branco) com suporte a digitalização, impressão e
cópias.
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2.1.1. Capacidades de impressão: Mínimo de páginas por minuto: 34 ppm (papéis tipo
A4, ofício e carta);
2.1.2. Ciclo mensal mínimo de 50.000 páginas;
2.1.3. Impressão em rede e protocolos suportados requeridos: TCP/IP, IPv4, IPv6;
2.1.4. Suporte à linguagem de impressão PCL6;
2.1.5. Suporte à capacidade de resolução para impressão de 600 dpi;
2.1.6. Tamanhos de papéis suportados A5, meio carta, A4, até ofício (14cm x 22 cm x
36 cm);
2.1.7. Gramatura: Bandeja padrão e opcional 60 – 163 g/m²; bandeja com capacidade
mínima para papel padrão de 250 folhas;
2.1.8. Conexões: 10/100/1000 base TX, USB 2.0;
2.1.9. Para scanner e digitalização: Tamanho mínimo do vidro 22 cm x 36 cm,
resolução requerida de digitalização 600dpi x 600 dpi;
2.1.10. Suporte e saída de digitalização como arquivos em formato PDF, JPEG, TIFF,
XPS.
2.1.11. Capacidade de digitalização e atributos: Redução/ampliação da cópia mínimas
de 25 a 400%.
2.1.12. Voltagem: Bivolt.
2.2. Especificações mínimas para as Copiadoras Multifuncionais Novas ou Seminovas,
porte grande, monocromática, (preto e branco) que realize cópia, digitalização e
escaneamento.
2.2.1. Capacidades de impressão: Tempo máximo de aquecimento de 23 segundos;
2.2.2. Tempo máximo para imprimir a primeira página após aquecimento de 05
segundos;
2.2.3. Memória mínima de 02 Gb RAM, 160 Gb HDD ou SSD;
2.2.4. Impressão mínima de 28 páginas por minuto do tipo A4;
2.2.5. Interface: Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX, 1000BaseT, USB 2.0;
2.2.6. Ciclo mensal mínimo de 175.000 páginas;
2.2.7. Capacidade de alimentação: Mínimo de 100 folhas no by-pass e 02 gavetas para
mínimo 500 folhas;

Prefeitura Municipal de Itirapina – Pregão Presencial n° 011/18 – RETIFICADO

Página 33 de 48

Proc. Adm. n° 1184/17
Folha

2.2.8. Duplex com suporte de folhas tipo A5R até A3;
2.2.9. Emulação em PCL6 (PCL5/PCL-XL);
2.2.10. Capacidade de digitalização e atributos: Redução/ampliação da cópia mínimas
de 25 a 400%;
2.2.11. Digitalização para folha A4, resolução de 300 dpi e 80 páginas por minuto, com
opção de digitalização de 300 dpi, 400 dpi e 600 dpi;
2.2.12. Tamanho do original A3; Protocolo de rede TCP/IP.
2.2.13. Voltagem: Bivolt.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS MARCAS DAS COPIADORAS
3.1. A CONTRATADA fornecerá Copiadoras Multifuncionais Novas ou Seminovas,
porte médio, monocromática (preto e branco) com suporte a digitalização, impressão e
cópias da marca ___________, modelo ____________.
3.2. A CONTRATADA fornecerá Copiadoras Multifuncionais Novas ou Seminovas,
porte grande, monocromática, (preto e branco) que realize cópia, digitalização e
escaneamento da marca ______________, modelo ____________.
CLÁUSULA QUARTA – DOS LOCAIS, QUANTIDADE DE COPIADORAS E DE
COPIAS
4.1. Tabela com os locais, quantidades de copiadoras no mesmo e quantidade de
cópias por máquina.
4.1.1. Copiadoras Multifuncionais Novas ou Seminovas, porte médio, monocromática
(preto e branco) com suporte a digitalização, impressão e cópias.
Item

01

02

03

Qtd.
Cópias

Descrição
Locação de 03 (três) copiadoras porte médio para atender a Secretaria
Municipal da Administração:
- Almoxarifado Central Rua 08, nº 605 Vila Santa Cruz.
- Gabinete do Prefeito e Dependências - Avenida 01, nº 106 – Centro.
- Departamento de Pessoal, 01 Copiadora – Rua 07 nº 55 – Centro.
Locação de 03 (três) copiadoras porte médio para atender a Secretaria
Municipal da Saúde:
Hospital são José, 02 copiadoras – Avenida 09, nº 709 Vila Cianelli.
Cerem, 01 copiadora – Rua 04 nº 224 Centro.
Locação de 02 (duas) copiadoras porte médio para atender a Secretaria
Municipal da Saúde Atenção Básica:
- CSIII 01 copiadora, AV 01 nº 250 – Centro.
- PSF Jardim Nova Itirapina, 01 copiadora Rua Jaraguaçu nº 552 Jardim
Nova Itirapina.
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04

05

06

07

08

Locação de 01 (uma) copiadora porte médio para atender a Secretaria
Municipal da Saúde Atenção Básica:
- PSF Jardim dos Indaiás, Avenida José Bacciotti N.78 – Jardim dos
Indaiás.
Locação de 01 (uma) copiadora porte médio para atender a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura – Divisão da Cultura:
– Rua 05 nº 195 – Centro
Locação de 01(uma) copiadora porte médio para atender a Secretaria
Municipal da Fazenda:
Lançadoria – Rua 04, nº 562 – Centro.
Locação de 02 (duas) copiadoras porte médio para atender a Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social:
Social – Rua 05, nº 235 – Centro.
CRAS – Rua Jaraguaçu nº 349 – Jardim Nova Itirapina
Locação de 01(uma) copiadora porte médio para atender a Secretaria
Municipal de Saneamento Básico:
DAE – Rua 07 nº 55 – Centro.

54.000

1.350

6.000

21.000

9.000

4.1.2. Copiadoras Multifuncionais Novas ou Seminovas, porte grande, monocromática,
(preto e branco) que realize cópia, digitalização e escaneamento.
Item
01

02

03

04

05

Qtd.
Copias

Descrição
Locação de 01 (uma) copiadora porte grande para atender a Secretaria
Municipal da Administração:
- Prefeitura Municipal de Itirapina – Avenida 01 nº 106 – Centro
Locação de 05 (cinco) copiadoras porte grande para atender a Secretaria
da Educação e Cultura – Ens. Fundamental:
EMEF José Cruz – Rua 06, nº 58 – Centro.
EMEF Aracy Leal Bernardi – Rua Ceci nº 44, Jardim Nova Itirapina.
- EMEF Dulce de Farias Martins Migliorini – Rua Jaraguaçu nº 580, Jardim
Nova Itirapina.
- EMEF Hilda Barros – Rua 03, nº 150 Jardim dos Eucaliptos.
EMEF Marilei Schmidt – Rua Cataguases nº 57, Jardim Nova Itirapina.
Locação de 01 (uma) copiadora porte Grande para atender a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura:
Sede da
Secretaria - Rua 04, nº 462, Centro.
Locação de 01 (uma) copiadora porte Grande para atender a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura – Ensino Infantil:
- EMEI – Rua 04, nº 152 – Centro.
Locação de 02 (duas) copiadoras porte Grande para atender a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura – Ensino Infantil:
- Creche Ana Cândida Rossler – Rua Jurupari, 292 Jardim Nova Itirapina.
- Creche Escola Professora Simone de Lima – Rua Dionísio Gobbi nº 55
Jardim Gobbi

90.000

1000.000

40.000

97.000

134.000

4.2. As copiadoras serão entregues no prazo estabelecido nas devidas repartições
mencionadas e endereços no item anterior e seus subitens.
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CLÁUSULA QUINTA – DOS SERVIÇOS
5.1. Fornecimento de mão-de-obra técnica para manutenção preventiva, bem como
fornecimento e/ou substituição de peças, componentes e insumos compatíveis
utilizados na operação, exceto papel e mão de obra operacional.
5.2. O fornecimento das máquinas e demais serviços deverá se iniciar em até 05
(cinco) dias uteis após a assinatura deste termo.
5.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado a critério da
CONTRATANTE e por acordo entre as partes, desde que justificado.
5.4. A CONTRATADA será responsável pela operação, manutenção e assistência
técnica dos equipamentos fornecidos e deverá disponibilizar uma Central de
Atendimento onde será feito o cadastramento e direcionamento dos chamados da
CONTRATANTE.
5.4.1. Os chamados técnicos deverão ser feitos por um sistema de protocolo ou e-mail
disponibilizado pela CONTRATADA, para que se possa acompanhar o andamento de
reparos e providências pela CONTRATANTE.
5.5. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis,
contados do recebimento pela CONTRATADA da notificação por escrito ou via fone,
mantendo o preço inicialmente ofertado.
5.6. Somente serão emitidos atestados de prestação de serviço ou atestará na própria
nota fiscal se atendidas às determinações e especificações do objeto.
5.7. Os serviços de instalação serão executados de segunda à sexta feira em horários
previamente agendados com o Gestor do Contrato, de segunda a sexta-feira, das 13h
às 17h, pelo telefone (19) 3575-1526.
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR
6.1. O valor total do presente contrato é de R$ ______ (___________).
6.2. Valor unitário do presente contrato é de R$ _____ (___________) por cópia.
6.3. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis durante a vigência deste termo,
vinculados à proposta comercial vencedora do certame.
6.4. Havendo renovação contratual, nos termos Lei, os preços poderão ser reajustados
com base no índice IPCA/IBGE do período, ou em caso de sua extinção, pelo seu
substituto legal, mediante prévia autorização.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será feito de acordo com as páginas efetivamente realizadas por
cada equipamento no período de conferência,
7.2. A Prefeitura Municipal de Itirapina efetuará o pagamento até 20 (vinte) dias
corridos contados da apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal (ais)
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Eletrônica(s) - NFE(s) devidamente atestada(s) pelo setor, em conta corrente
vinculada ao CNPJ da contratada.
7.2.1. Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - NFE ou outra circunstância que
desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até
que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação
do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura;
7.2.2. Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação interna de pendências
ou irregularidades quanto ao objeto não será iniciada a contagem do prazo para
pagamento.
7.3. A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota
Fiscal atestada por esta prefeitura.
7.4. Os pagamentos devidos serão efetuados pela Prefeitura Municipal de Itirapina/SP,
após o recebimento de Nota Fiscal Eletrônica dos Serviços prestados conforme a
Autorização de Fornecimento, mediante crédito em conta corrente, na agência indicada
pela contratada.
CLAUSULA OITAVA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
8.1. As despesas decorrentes deste contrato, correrão por conta das seguintes
dotações orçamentárias:
8.1.1. Secretaria Municipal da Administração: Dotação: 18 – Categoria Econômica:
3.3.90.39.00 – Fonte: 01 (Recurso Proprio) – Código de Aplicação: 110.0000 Funcional Programática: 04.122.9003.2.103.
8.1.2. Secretaria Municipal da Saúde – Hospital São José: Dotação: 202 – Categoria
Econômica: 3.3.90.39.00 – Fonte: 01 (Recurso Proprio) – Código de Aplicação:
310.0000 - Funcional Programática: 10.301.9023.2.145.
8.1.3. Secretaria Municipal da Saúde – Atenção Básica: Dotação: 275 – Categoria
Econômica: 3.3.90.39.00 – Fonte: 05 (Recurso Federal) – Código de Aplicação:
301.0001 - Funcional Programática:10.301.9023.2.145.
8.1.4. Secretaria Municipal da Saúde – Atenção Básica Dotação: 205 – Categoria
Econômica: 3.3.90.39.00 – Fonte: 05 (Recurso Federal) – Código de Aplicação:
301.0020 - Funcional Programática:10.301.9023.2.145.
8.1.5. Secretaria Municipal da Educação e Cultura: Dotação: 71 – Categoria
Econômica: 3.3.90.39.00– Fonte: 01 (Recurso Próprio) – Código de Aplicação:
220.0000 - Funcional Programática: 12.122.9009.2.141.
8.1.6. Secretaria Municipal da Educação e Cultura – Divisão de cultura: Dotação: 599 –
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Fonte: 01 (Recurso Próprio) – Código de
Aplicação: 110.0000 - Funcional Programática:13.392.9042.2.154.
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8.1.7. Secretaria Municipal da Educação e Cultura – Ensino Infantil EMEI: Dotação:
712 – Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Fonte: 01 (Recurso Próprio) – Código de
Aplicação: 213.0000 - Funcional Programática: 12.365.9039.2.159.
8.1.8. Secretaria Municipal da Educação e Cultura – Escola Infantil Creche Ana
Cândida Rossler e Creche Escola Profª Simone de Lima: Dotação: 704 – Categoria
Econômica: 3.3.90.39.00 – Fonte: 01 (Recurso Próprio) – Código de Aplicação:
212.0000 - Funcional Programática: 12.365.9039.2.158.
8.1.9. Secretaria Municipal da Educação e Cultura – Ensino Fundamental: Dotação: 80
– Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Fonte: 01 (Recurso Próprio) – Código de
Aplicação: 220.0000 - Funcional Programática: 12.361.9038.2.112.
8.1.10. Secretaria Municipal da Educação e Cultura – Ensino Fundamental: Dotação:
82 – Categoria Econômica: 3.3.90.39.00– Fonte: 05 (Recurso Federal) – Código de
Aplicação: 220.0002 - Funcional Programática: 12.361.9038.2.112.
8.1.11. Secretaria Municipal da Fazenda: Dotação: 143 – Categoria Econômica:
3.3.90.39.00 – Fonte: 01 (Recurso Próprio) – Código de Aplicação: 110.0000 Funcional Programática: 04.123.9019.2.121.
8.1.12. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social: Dotação: 32 –
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Fonte: 01 (Recurso Próprio) – Código de
Aplicação: 510.0000 - Funcional Programática: 08.244.9004.2.104.
8.1.13. Secretaria Municipal de Saneamento Básico: Dotação: 164 – Categoria
Econômica: 3.3.90.39.00– Fonte: 01 (Recurso Próprio) – Código de Aplicação:
110.0040 - Funcional Programática: 17.512.9022.2.104.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei 8666/93 e demais Normas
pertinentes, são obrigações da contratada:
9.2. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste termo, seus
anexos e propostas, assumindo como exclusivamente, seus, os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e ainda efetuar a entrega em
perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local, marcas, modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade.
9.3. A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser encaminhada à prefeitura, devidamente
atestada, referente aos objetos fornecidos, para fins de cumprimento das obrigações
da CONTRATADA e consequente pagamento, após constatação do recebimento dos
bens.
9.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo estabelecido, o objeto
com avarias ou defeitos.
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9.5. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, equipamentos, ferramentas,
utensílios e demais materiais necessários para a perfeita execução do objeto, bem
como por quaisquer danos causados em função da entrega.
9.6. .Responder por todas as despesas decorrentes dos tributos de qualquer natureza,
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, bem como as necessárias para a
completa execução do mesmo.
9.7. Quando não houver a necessidade de substituição de aparelhos, envolvido por
problemas técnicos após a abertura do chamado, a Contratada terá prazo de 24 (vinte
e quatro) horas para sanar o problema e.
9.7.1. Na necessidade de substituição do objeto por defeito ou falha, a Contratada terá
prazo de 02 (dois) dias uteis para providenciar a substituição do mesmo a partir da
comunicação oficial feita pela Contratante, mantendo o preço inicialmente ofertado.
9.8. Manter, durante toda a vigência deste Contrato Administrativo, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
9.9. O descumprimento das clausulas contratuais importará à CONTRATADA multas
estabelecidas neste termo.
CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
10.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei 8666/93 e demais Normas
pertinentes, são obrigações da Contratante:
10.2. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto.
10.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas; zelar pelo mesmo não
permitindo que pessoa estranha ao setor manipule-o.
10.4. Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos objetos recebidos provisoriamente
com as especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, para fins de
aceitação e recebimento definitivo.
10.5. Comunicar, por escrito, à Contratada sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou
corrigido.
10.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de
servidor especialmente designado para este fim.
10.7. Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES E MULTAS
11.1 Se a contratada inadimplir o contrato:
11.1.1. No todo, incidirá uma multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da
presente ata, ainda ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 87 e 88, da Lei
Federal 8.666/93, atualizadas pelas Leis nº 8.883/94.
11.1.2. Cancelamento do Contrato Administrativo.
11.1.3. Em parte, incidirá uma multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor
total da presente ata, ainda ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 87 e 88, da
Lei Federal 8.666/93, atualizadas pelas Leis nº 8883/94.
11.2. O atraso injustificado na execução implicará na aplicação de multa na forma
prevista no artigo 86, da Lei nº 8666/93, atualizada pelas Leis nº 8883/94, sobre o valor
total da presente ata.
11.2.1. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por
cento) sobre o valor da presente ata.
11.3. Ocorrendo atraso nas entregas, a contratante notificará a contratada, via e-mail e
AR. Considerando Notificada, após o recebimento de AR preenchido.
11.4. A Prefeitura Municipal a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o
objeto registrado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a
multa diária por atraso, ante a imaculabilidade da cobrança.
11.5. Em caso de recusa do objeto registrado aplicar-se-á multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor da presente ata.
11.5.1. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo para
substituição do material entregue que não atender as especificações, as hipóteses em
que a Licitante Vencedora não apresentar situação regular conforme exigências
contidas no Edital, no Termo de Referência e no Contrato Administrativo.
11.6. A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a
Administração rescinda a presente contrato administrativo e aplique outras sanções
previstas em lei.
11.7. Caso a Licitante Vencedora não atenda aos demais prazos e obrigações
constantes no Edital e neste Termo de Referência, aplicar-se-á multa de 1% (um por
cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor registrado;
11.8. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
11.9. Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública Municipal,
bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, em
especial na hipótese de descumprimento integral de uma Autorização de Fornecimento.
11.10. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco)
dias úteis contados da data do recebimento da intimação do interessado.
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11.11. Imposta a multa, deverá ser paga no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar de
sua intimação.
11.12. Da aplicação da multa o contratada será intimado por escrito para, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, apresentar recurso, se desejar, nos termos da legislação vigente.
11.13. Multas por Rescisão:
11.13.1. Nas hipóteses de rescisão unilateral, será aplicada multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do presente contrato.
11.13.2. Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa
específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nessa hipótese,
deve ser aplicada a multa de maior valor.
11.13.3. A Municipalidade poderá suspender o pagamento devido até a conclusão dos
processos de aplicação das penalidades.
11.13.4. Além das penalidades citadas, a Licitante Vencedora ficará sujeita ainda ao
cancelamento do Cadastro de Fornecedor desta Municipalidade, e no que couberem as
demais penalidades referidas no Capítulo IV da lei 8.666/1993.
11.13.5. As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou
da garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na
impossibilidade, judicialmente
11.13.6. A CONTRATADA não incorrerá em multa durante as prorrogações
compensatórias expressamente concedidas por esta Municipalidade, em virtude de
caso fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado por esta Administração.
11.14. Em nenhuma hipótese o total das multas aplicadas poderá ultrapassar o valor do
presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GESTOR E FISCALIZAÇÃO
12.1. Fica designado o servidor JOSÉ AIRTON FERREIRA, portador do RG nº ____,
(cargo)_____, como GESTOR desse termo, para acompanhar, fiscalizar e controlar a
execução do objeto, para fins do disposto no artigo 67, e parágrafos, da Lei Federal
8666/93, em sua redação atual, responsabilizando-se pelo recebimento e conferência
dos produtos.
12.2. Responsável pela gestão e demais procedimentos mencionados neste Termo
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis.
12.3. O (A) servidor(a) lotado (a) na Secretária ou Setor onde for locada uma copiadora
será o (a) responsável pelo recebimento, acompanhamento e fiscalização da execução
do serviço, e demais procedimentos mencionados neste termo, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução, determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PREPOSTO
13.1. Fica designado (a) o (a) senhor (a) _______, (cargo), portador (a) do CPF nº
____, (qualificação completa), (endereço completo), como preposto da
CONTRATADA.
13.2. O preposto fica obrigado a :
13.2.1. Possuir vínculo comprovado com a empresa, mediante instrumentos
trabalhistas legais, e no documento de sua apresentação deverá constar o nome
completo, CPF, data de admissão na empresa e telefones de contato.
13.2.2. Estar à disposição da fiscalização durante todo o período de execução do
objeto contratado, dentro dos horários comerciais locais.
13.3. A indisponibilidade do PREPOSTO ou a impossibilidade de localizá-lo acarretará,
à CONTRATADA, a aplicação de sanções administrativas previstas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS COMUNICAÇÕES
14.1. A correspondência recíproca relativa a este contrato será considerada efetuada,
se entregue com protocolo de recebimento, do qual constará o assunto, data de
recebimento e nome do remetente, na Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Itirapina, situada na Avenida 01, nº 106, centro, Município de Itirapina, Estado de São
Paulo.
14.2. Dados para contato, da CONTRATANTE:
14.2.1. LOCAL: __________ situada à ____ Itirapina/SP, CEP 13530-000.
14.2.2. HORÁRIOS: nos dias de expediente, das 08h às 11 h e das 13 h às 16 h.
14.2.3. RESPONSÁVEL:
14.2.4. TELEFONE: (19) 3575 – ____.
14.2.5. E-MAIL:
14.3. Dados para contato, da CONTRATADA:
14.3.1. LOCAL: (Sede ou Filial) situada à ____, n° __, bairro, cidade, CEP.
14.3.2. HORÁRIOS: nos dias de expediente, das ___h às ___h e das ___h às ___h.
14.3.3. RESPONSÁVEL: _____ .
14.3.4. TELEFONE: (19) ______, ramal ___.
14.3.5. E-MAIL: ______.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste
contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo no todo ou em parte.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CESSÃO
16.1. O presente Contrato não poderá ser cedido, no todo ou em parte, pela
CONTRATADA, sem que haja motivo estipulado por lei ou cláusula contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS IMPOSTOS
17.1. Em caso de tributos e demais encargos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuições fiscais e parafiscais, etc.) devidos em decorrência, direta ou indireta,
deste instrumento ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, que os recolherá, sem direito a reembolso.
17.1.1. O CONTRATANTE quando for retentor, descontará e recolherá, nos prazos da
lei, os pagamentos que efetuar, à parte que for devida pela CONTRATADA, segundo a
legislação vigente.
17.2. Serão retidos por parte da Prefeitura Municipal de Itirapina, os valores referentes
à ISSQN que incidirem sobre o valor total dos serviços contratados e executados
(sobre o valor total da nota fiscal/fatura), conforme orientação da Controladoria Geral
da União e Ministério da Previdência Social.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO
18.1.
A seu exclusivo critério, o CONTRATANTE poderá suspender total ou
parcialmente do fornecimento, objeto deste instrumento de Contrato, avisando
antecipadamente a CONTRATADA por escrito, no prazo de 10 (dez) dias uteis.
18.2. Ocorrendo o previsto no subitem anterior, o CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA o valor proporcional ao fornecimento efetuado até a data de
comunicação da suspensão.
18.3.
A comunicação para reinício da prestação de serviços, se ocorrerem, será
também, feita por escrito, tendo a CONTRATADA o prazo de 07 (sete) dias corridos
para reiniciá-los, a contar do recebimento de tal comunicação.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA TOLERÂNCIA
19.1. Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir a
inobservância, mesmo por omissão, no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas e
condições deste Contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer modo,
afetar ou prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão
inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESCISÃO
20.1. A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato de pleno direito,
independentemente de qualquer formalidade, sem que assista a CONTRATADA o
direito de reclamação ou indenização, nos seguintes casos:
20.1.1. Inadimplemento de cláusula contratual por parte da CONTRATADA;
20.1.2. Inobservância de recomendação de dados fornecidos;
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20.1.3. Imperícia, negligência, imprudência, atraso e desídia, no fornecimento dos
materiais;
20.1.4. Liquidação judicial ou extrajudicial, falência, concordata ou concurso de
credores da CONTRATADA;
20.1.5. Quando o valor das multas aplicadas ultrapassar 10% (dez por cento) do valor
do Contrato ou das autorizações de fornecimentos.
20.2. Constituem, ainda, motivos para a rescisão contratual, por parte da
CONTRATANTE, além dos casos já enumerados, quaisquer fatos que, a seu critério,
venham a desabonar a idoneidade técnica ou financeira da CONTRATADA,
ressalvados os direitos decorrentes dos fornecimentos executados.
20.3. A CONTRATADA receberá o pagamento dos materiais entregues até a data da
rescisão, deduzindo-se eventuais multas aplicadas, se houver, dando-se por
definitivamente encerrado este Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO
21.1. Este contrato é regulamentado pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal
nº.8.666, de 21 de junho de 1.993, com alteração introduzida pela Lei n.º 9.854, de 27
de outubro de 1999, vigente e aplicável à espécie e Decreto Municipal n° 2.799, de 07
de outubro de 2013.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO
22.1. Fica eleito a Foro de Itirapina Comarca de Rio Claro-SP, excluindo qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar, para dirimirem-se eventuais
litígios oriundos desta ata, devendo a parte vencida pagar a vencedora à custa,
despesas extrajudiciais e demais cominações legais e contratuais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1. A Contratada tem pleno conhecimento dos elementos constantes deste
Contrato, dos locais e de todas as condições gerais e peculiares, não podendo invocar
nenhum desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento do
contrato.
23.2. Faz parte integrante desse contrato os documentos em anexo:
23.2.1.

Termo de Ciência e de Notificação.

23.2.2.

Cadastro do Responsável.

23.2.3.

Declaração de Documentos á Disposição do TCE-SP.

23.2.4.

Cópia da Proposta de Preços Atualizada da Contratada.
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23.3. E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em
03 (três) vias de igual teor, perante 02 (duas) testemunhas instrumentárias.
Itirapina, __ de _______ de 2018.

MUNICÍPIO DE ITIRAPINA
Eng.º José Maria Cândido
Prefeito Municipal
NOME DA EMPRESA
Representante da empresa
Função na Empresa
TESTEMUNHAS:

TESTEMUNHA
CPF: ________

Função
TESTEMUNHA
CPF: ________

Função
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina.
Contratado: __________

Processo Administrativo n° 1184/2017
Pregão Presencial n° 011/2018
Contrato Administrativo n° ___
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
MULTIFUNCIONAIS
NOVAS
OU
SEMINOVAS
COM
DRIVERS
PCL
06
(FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS/DIGITALIZADORAS), 14 UNIDADES PORTE MÉDIO
E 10 UNIDADES PORTE GRANDE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE
PEÇAS, COMPONENTES E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS
AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA/SP.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos
de mensagem eletrônica aos interessados.
CONTRATANTE:
José Maria Candido – Prefeito Municipal
E-mail institucional
E-mail pessoal
CONTRATADA:
Nome e cargo
E-mail institucional
E-mail pessoal
Itirapina, __ de _______ de 2018
MUNICÍPIO DE ITIRAPINA
Eng.º José Maria Cândido
Prefeito Municipal
NOME DA EMPRESA
Representante da empresa
Função na Empresa
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL
Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina
Contratado: __________

Processo Administrativo n° 1184/2017
Pregão Presencial n° 011/2018
Contrato Administrativo n° ___
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
MULTIFUNCIONAIS
NOVAS
OU
SEMINOVAS
COM
DRIVERS
PCL
06
(FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS/DIGITALIZADORAS), 14 UNIDADES PORTE MÉDIO
E 10 UNIDADES PORTE GRANDE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE
PEÇAS, COMPONENTES E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS
AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA/SP.

Nome

José Maria Candido

Cargo

Prefeito Municipal

RG nº

11.770.846

CPF nº

984.843.898-04

Endereço

Rua 05, nº 495, Centro, Município de Itirapina – SP.

Telefone

(19) 3575-9000

E-mail Institucional
E-mail pessoal
Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP
Nome
Cargo
Endereço Comercial do
Órgão/Setor
Telefone e Fax
E-mail Institucional
Itirapina, __ de _______ de 2018
MUNICÍPIO DE ITIRAPINA
Eng.º José Maria Cândido
Prefeito Municipal
NOME DA EMPRESA
Representante da empresa
Função na Empresa
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP
Processo Administrativo n° 1184/2017
Pregão Presencial n° 011/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina
CNPJ nº: 46.313.714/0001-50
Contratada: ___
CNPJ nº: ___
Contrato Administrativo n°: ___
Data da Assinatura: ___
Vigência: ___
Valor (R$): ___
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
MULTIFUNCIONAIS
NOVAS
OU
SEMINOVAS
COM
DRIVERS
PCL
06
(FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS/DIGITALIZADORAS), 14 UNIDADES PORTE MÉDIO
E 10 UNIDADES PORTE GRANDE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE
PEÇAS, COMPONENTES E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS
AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA/SP.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente
licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo
administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, e serão remetidos quando requisitados
Itirapina, __ de _______ de 2018
MUNICÍPIO DE ITIRAPINA
Eng.º José Maria Cândido
Prefeito Municipal
NOME DA EMPRESA
Representante da empresa
Função na Empresa
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