
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

EDITAL 

O Prefeito Municipal de São Sebastião do Caí 
conhecimento dos interessados, que
Licitações junto ao prédio da Prefeitura
reunirão a Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria 
receber propostas e documentos de habilitação, objetivando 
Presencial, do tipo menor preço 
Decretos Municipais nº 2.954/2007 e nº 3.512/2014, da Lei Complementar nº 123/2006 e, 
subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, mediante as condições estabelecidas neste 
Edital. 
 
1 - DO OBJETO: 
1.1 Contratação de empresa especializada para locação de impressoras, em regi
como fornecimento de suprimentos, peças de reposição e serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, nos diversos setores da Administração Municipa
 
1.2 A empresa licitante deverá fornecer o objeto deste edital de acordo com as
apresentadas no Termo de Referência (
 
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar da presente licitação 
o objeto licitado e que atendam a todas as exigências contidas neste EDITAL.
2.2 Não poderão participar desta licitação os interessados
a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
vigente; 
b) quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93
c) que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou 
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 
deste Edital. 
 
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 A licitante deverá apresentar
seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente 
identificado e credenciado, será o único admitido
da representada. 
3.1.1 A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 
identidade. 
3.2 A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes.
3.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a)se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
tratando de sociedade comercial ou
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2021

REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 

Prefeito Municipal de São Sebastião do Caí - RS, no uso de suas atribuições, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que às 8 HORAS DO DIA 03 (TRÊS) DE DEZEM

junto ao prédio da Prefeitura, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, se 
e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 178/2021, com a finalidade de 

receber propostas e documentos de habilitação, objetivando realizar licitação na modalidade Pregão 
tipo menor preço global, processando-se nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, 

Decretos Municipais nº 2.954/2007 e nº 3.512/2014, da Lei Complementar nº 123/2006 e, 
subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, mediante as condições estabelecidas neste 

Contratação de empresa especializada para locação de impressoras, em regi
suprimentos, peças de reposição e serviços de manutenção preventiva e 

, nos diversos setores da Administração Municipal. 

A empresa licitante deverá fornecer o objeto deste edital de acordo com as
apresentadas no Termo de Referência (ANEXO VIII). 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
da presente licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

que atendam a todas as exigências contidas neste EDITAL. 
desta licitação os interessados:  

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93
c) que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou 

esso de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 

DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto a Pregoeira, diretamente, por meio de 

seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente 
será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse 

A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes.
redenciamento será efetuado da seguinte forma: 

se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;

sociedade comercial ou de sociedade por ações, documento de eleição de
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uso de suas atribuições, torna público, para 
DEZEMBRO DE 2021, na sala de 

, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, se 
8/2021, com a finalidade de 

realizar licitação na modalidade Pregão 
se nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, 

Decretos Municipais nº 2.954/2007 e nº 3.512/2014, da Lei Complementar nº 123/2006 e, 
subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, mediante as condições estabelecidas neste 

Contratação de empresa especializada para locação de impressoras, em regime de comodato, bem 
suprimentos, peças de reposição e serviços de manutenção preventiva e 

A empresa licitante deverá fornecer o objeto deste edital de acordo com as especificações 

interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 
 

administrativos, na forma da legislação 

quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 
c) que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou 

esso de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 5.2.2, alínea a.1, 

se para credenciamento junto a Pregoeira, diretamente, por meio de 
seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente 

cedimento licitatório, no interesse 

A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá 
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;em se 

de sociedade por ações, documento de eleição de seus 
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administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova
diretoria em exercício;em se tratando de empresa individual, o registro de empre
se tratando 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. 
 
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, 
em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1°, do Código Civil, em especial o nome 
da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do 
outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação pública; ou
b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame, conforme 
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado 
do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 
a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer um invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório.
3.4 Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório o 
licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.Caso não haja 
representante legal credenciado, a empresa não será desclassificada, fica, porém, impedida de 
manifestar durante a sessão. 
3.5 A empresa ou cooperativa 
Complementar nº 123/2006 e 
no momento do credenciamento
cooperativa, microempresa, ou empresa de pequeno 
dias de antecedência da data aprazada para a a
tal declaração, a empresa não poderá utilizar os benefícios previstos na lei acima referida. No caso de 
MEI (Microempreendedor Individual) a empresa deverá anexar cópia do C
Microempreendedor Individual.
3.6 Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, o representante 
legal credenciado apresentará nos moldes do
que sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de não
sua proposta pela Pregoeira. 
 
4 - DA PROPOSTA DE PREÇO 
4.1 A proposta de preços poderá ter como base o modelo 
empresa, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da 
proponente, a ser entregue em envelope devidament
e frontal, a indicação do envelope nº 1, para o que se sugere a seguinte inscrição:

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA EMPRE
TELEFONE E E-MAIL: 
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administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova
em se tratando de empresa individual, o registro de empre

se tratando 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 

a por procurador, deverá apresentar: 
instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, 

em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1°, do Código Civil, em especial o nome 
e e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do 

outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação pública; ou
carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a

existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame, conforme ANEXO III. 

Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado 
tidura do outorgante como representante legal da empresa. 
Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 

a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer um invalida o 
to para os fins deste procedimento licitatório. 

Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório o 
se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.Caso não haja 

e legal credenciado, a empresa não será desclassificada, fica, porém, impedida de 
 

ou cooperativa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
06 e art. 34, da Lei nº 11.488/2007, deverá apresentar 

no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se
cooperativa, microempresa, ou empresa de pequeno porte, expedida no prazo de até 60 (sessenta) 

dência da data aprazada para a abertura dos envelopes(ANEXO VI
tal declaração, a empresa não poderá utilizar os benefícios previstos na lei acima referida. No caso de 
MEI (Microempreendedor Individual) a empresa deverá anexar cópia do Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual. 

Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, o representante 
legal credenciado apresentará nos moldes do ANEXO II deste edital, fora dos envelopes

sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de não
 

 
A proposta de preços poderá ter como base o modelo constante no ANEXO

empresa, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da 
proponente, a ser entregue em envelope devidamente fechado e lacrado, contendo, na parte externa 
e frontal, a indicação do envelope nº 1, para o que se sugere a seguinte inscrição:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2021 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
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administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de 
em se tratando de empresa individual, o registro de empresário individual e em 

se tratando 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 

instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, 
em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1°, do Código Civil, em especial o nome 

e e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do 
outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação pública; ou 

carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a 
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 

Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado 

Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 
a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer um invalida o 

Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório o 
se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.Caso não haja 

e legal credenciado, a empresa não será desclassificada, fica, porém, impedida de se 

que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
, deverá apresentar fora dos envelopes, 

, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como 
no prazo de até 60 (sessenta) 

ANEXO VI).Caso não apresente 
tal declaração, a empresa não poderá utilizar os benefícios previstos na lei acima referida. No caso de 

ertificado da Condição de 

Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, o representante 
fora dos envelopes, declaração 

sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de não-aceitação de 

ANEXO I, com identificação da 
empresa, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da 

, contendo, na parte externa 
e frontal, a indicação do envelope nº 1, para o que se sugere a seguinte inscrição: 
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4.2 Na Proposta de Preços deverá constar:
4.2.1 Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de abertura do certame. 
4.2.2 Preço unitário e total 
estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/
total) em algarismo, expresso em moeda 
edital; 
4.3 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer 
das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem como 
aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo
ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.
4.4 A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
4.5 Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 
baseadas nas ofertas das demais proponentes.
4.6 Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com imp
seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta 
licitação, correrão por conta do proponente.
4.7 Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 
casas decimais após a vírgula.
 
5 - DA HABILITAÇÃO 
5.1 Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope indevassável, 
lacrado, contendo identificação do envelope nº 02 na face externa, para o que se sugere a seguinte 
inscrição: 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
TELEFONE E E-MAIL: 

 
5.2 Os proponentes deverão apresentar no envelope 
 
5.2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 
contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por ações, 
estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, 
registrados e publicados; 
c) decreto de autorização, em se tratando de emp
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, qu
atividade assim o exigir. 
OBS: Caso algum dos documentos 
credenciamento, poderá ser dispensada a juntada neste envelope.
 
5.2.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO
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Na Proposta de Preços deverá constar: 
Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 

certame. Se não constar o prazo de validade, entende-se 60 
total do item, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme 

estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, sendo os valores relativos a cada item (unitário e 
) em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as condições deste 

Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer 
das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem como 

quelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios 
ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas. 

A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
s estabelecidas neste edital e seus anexos. 

Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 
baseadas nas ofertas das demais proponentes. 

Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com imp
seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta 
licitação, correrão por conta do proponente. 

Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 
casas decimais após a vírgula. 

Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope indevassável, 
lacrado, contendo identificação do envelope nº 02 na face externa, para o que se sugere a seguinte 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2021 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

 

Os proponentes deverão apresentar no envelope nº 02 os documentos a seguir:

HABILITAÇÃO JURÍDICA 
registro comercial, no caso de empresa individual; 

, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 
registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por ações, 

estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, 

decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, qu

Caso algum dos documentos do item 5.2.1 já tenha sido apresentado
credenciamento, poderá ser dispensada a juntada neste envelope. 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
se 60 (sessenta) dias; 

do item, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme 
93, sendo os valores relativos a cada item (unitário e 

corrente nacional (R$), considerando as condições deste 

Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer 
das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem como 

se como tais, as que contiverem valores irrisórios 

A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 

Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 

Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, taxas, fretes, 
seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta 

Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas 

Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope indevassável, 
lacrado, contendo identificação do envelope nº 02 na face externa, para o que se sugere a seguinte 

02 os documentos a seguir: 

, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 
registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por ações, 

estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, 

resa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

apresentado no momento do 
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a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e de recupe
expedida pelo distribuidor da sed
(noventa) dias contados da data da sua apresentação

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar 
a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 
58, da Lei n.º 11.101/2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 
requisitos de habilitação. 
 
5.2.3 - REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
proponente; 
b) Prova de regularidade expedida pela Fazenda Federal
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
c) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de 
Regularidade de Situação do FGTS);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa 
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
 
5.2.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Atestado(s) de qualificação técnica expedido(s) por pessoa jurídica(s) de direito
indicando os serviços prestados, comprovando sua aptidão no
compatível com o objeto desta Licitação.
 
5.2.5 - DECLARAÇÃO CONFORME
a) Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, 
combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não possuem no quadro 
funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, p
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
anos, conforme ANEXO IV. 
 
5.3 Os documentos constantes 
Pregão, devendo ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário 
do município ou publicação em órgão da imprensa oficial, neste último caso apresentados em original 
ou cópia autenticada na forma acima prevista. Serão aceitos documentos gerados eletronicamente, 
condicionados a verificação de sua validade.
 
OBS: As autenticações por funcionário público desta administração 
do dia da abertura do presente Pregão.
 
5.4 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.5, 
que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal
item 5.2.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como 
vencedora do certame. 
5.5 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrog
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo.
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Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e de recuperação judicial e extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (licitante), emitida em prazo não superior 
(noventa) dias contados da data da sua apresentação.  

No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar 
respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 

2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 

REGULARIDADE FISCALE TRABALHISTA: 
egularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

Prova de regularidade expedida pela Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de 
Regularidade de Situação do FGTS); 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
esentação de certidão negativa (CNDT), conforme Lei Federal nº 12.440/20
rova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
Atestado(s) de qualificação técnica expedido(s) por pessoa jurídica(s) de direito

serviços prestados, comprovando sua aptidão no desempenho das atividades pertinentes e 
compatível com o objeto desta Licitação. 

DECLARAÇÃO CONFORME ART. 7º, INC. XXXIII DA CF:   
Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, 

combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não possuem no quadro 
funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

documentos constantes dos itens 5.2.2 a 5.2.3 deverão ter validade para a data de abertura do 
Pregão, devendo ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário 
do município ou publicação em órgão da imprensa oficial, neste último caso apresentados em original 

icada na forma acima prevista. Serão aceitos documentos gerados eletronicamente, 
condicionados a verificação de sua validade. 

As autenticações por funcionário público desta administração serão realizadas até as 08h30min
do dia da abertura do presente Pregão. 

A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.5, 
que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista

edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como 

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual período, a 
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo. 
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ração judicial e extrajudicial, 
em prazo não superior a 90 

No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar 
respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 

2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 

egularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

, mediante a apresentação de Certidão 

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
2011; 

Atestado(s) de qualificação técnica expedido(s) por pessoa jurídica(s) de direito público ou privado 
desempenho das atividades pertinentes e 

Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, 
combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não possuem no quadro 

erigoso ou insalubre e, de 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

ter validade para a data de abertura do 
Pregão, devendo ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário 
do município ou publicação em órgão da imprensa oficial, neste último caso apresentados em original 

icada na forma acima prevista. Serão aceitos documentos gerados eletronicamente, 

serão realizadas até as 08h30min 

A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.5, 
e trabalhista, previstos no 

edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como 

ada uma única vez, por igual período, a 
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

5.6 Ocorrendo a situação prevista no item 
fixar, desde logo, a data em que
comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.
5.7 O benefício de que trata o item 
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
5.8 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital
5.9 O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá
período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.
 
6 - DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO
6.1 No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão, iniciando
credenciamento dos interessados e entrega dos envelopes 
6.2 Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo estabelecido neste 
Edital. 
6.3 Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520
legal credenciado apresentará nos mol
sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos no Edital, sob pena de 
não-aceitação de sua proposta pel
6.4 Serão abertos, pela Pregoeir
que se procederá à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
6.4.1 O critério de julgamento será pelo 
modelo de proposta. 
6.4.2 Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o cotado em 
preço unitário, devendo a Pregoeir
6.5 A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço por item e aquelas que tenham 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para 
participarem dos lances verbais.
6.6 Caso não haja pelo menos 03 (três) pro
classificadas as propostas subseq
de 03 (três), já incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos.
6.7 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 
serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 
distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior valor, até
vencedora. 
6.8 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem dos lances.
6.9 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante,
obedecida à ordem prevista. 
6.9.1 Dada à palavra a licitante, esta disporá de 01 (um) minuto para apresentar nova proposta.
6.10 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.11 A Pregoeira poderá, a seu critério no decorrer da etapa competitiva de la
intervalo mínimo de valores entre lances
6.12 O desinteresse ou desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pel
implicará na exclusão do proponente da etapa de lances verbais, sendo que no caso de desinteresse 
valerá o julgamento do valor da proposta escrita e no caso de desistência valerá o último lance 
ofertado. 
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Ocorrendo a situação prevista no item 5.4, a sessão do pregão será suspensa, pod
fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a 
comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.

O benefício de que trata o item 5.4 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.4, implicará na inabilitação do 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá
período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 
No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão, iniciando

credenciamento dos interessados e entrega dos envelopes nº 01 e nº 02. 
Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo estabelecido neste 

Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520
legal credenciado apresentará nos moldes deste Edital (ANEXO II), fora dos envelopes
sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos no Edital, sob pena de 

aceitação de sua proposta pela Pregoeira. 
Pregoeira, todos os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em 

que se procederá à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
O critério de julgamento será pelo menor valor global, especificados no termo de 

Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o cotado em 
Pregoeira proceder à correção no valor global. 

procederá à classificação da proposta de menor preço por item e aquelas que tenham 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para 
participarem dos lances verbais. 

Caso não haja pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 
classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os menores preços por item, até o máximo 
de 03 (três), já incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos.

Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 
serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 
distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior valor, até

Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem dos lances. 

A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante,
 

Dada à palavra a licitante, esta disporá de 01 (um) minuto para apresentar nova proposta.
É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

poderá, a seu critério no decorrer da etapa competitiva de la
valores entre lances. 

O desinteresse ou desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pel
implicará na exclusão do proponente da etapa de lances verbais, sendo que no caso de desinteresse 

erá o julgamento do valor da proposta escrita e no caso de desistência valerá o último lance 
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, a sessão do pregão será suspensa, podendo a Pregoeira 
se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a 

comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 
não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 

cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
implicará na inabilitação do 

O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele 

No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão, iniciando-se com o 

Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo estabelecido neste 

Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, o representante 
fora dos envelopes, declaração que 

sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos no Edital, sob pena de 

envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em 
que se procederá à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

no termo de referência e 

Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o cotado em 

procederá à classificação da proposta de menor preço por item e aquelas que tenham 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para 

postas nas condições definidas no item 6.5, serão 
entes que apresentarem os menores preços por item, até o máximo 

de 03 (três), já incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos. 
Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 

serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 
distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior valor, até a proclamação da 

Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 

Dada à palavra a licitante, esta disporá de 01 (um) minuto para apresentar nova proposta. 

poderá, a seu critério no decorrer da etapa competitiva de lances estabelecer 

O desinteresse ou desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
implicará na exclusão do proponente da etapa de lances verbais, sendo que no caso de desinteresse 

erá o julgamento do valor da proposta escrita e no caso de desistência valerá o último lance 
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6.13 O encerramento da etapa competitiva dar
proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lanc
6.14 Dos lances ofertados não caberá retratação, sujeitando
penalidades constante no presente edital.
6.15 Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo 
proponente para que seja obtido preço melhor.
6.16 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço unitário 
apresentado para cada item, 
comparando-o com os valores 
6.17 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços por cada item propostos e aceitáveis. 
Será declarado detentor da melhor proposta, 
especificações deste edital, com preço de mercado e ofertar o menor preço pelo item.
6.18 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas no objet
licitação; as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos 
essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente.
6.18.1 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, 
no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando
instrumento convocatório. 
6.19 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no
6.20 Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, § 
2º, da Lei Complementar nº 123/06, assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas, as empresas de peq
ao item 3.5 deste edital. 
6.20.1 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa, a empresa de pequeno porte ou pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco
por cento) à proposta de menor valor.
6.21 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 
valor será convocada para apresentar, 
considerada, até então, de menor preço, situação em que
observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 
anterior, não apresentar novo proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno p
a apresentação de nova proposta.
6.22 Se nenhuma microempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências 
do item 6.21 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da prop
originalmente de menor valor.
6.23 O disposto nos itens 6.21
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa. 
6.24 Após a etapa anterior, a 
“HABILITAÇÃO” do proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento 
das condições de habilitação fixadas neste Edital.
6.25 Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, 
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na 
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O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pel
proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

Dos lances ofertados não caberá retratação, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades constante no presente edital. 

Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
estimado para a contratação, podendo a Pregoeira, negociar diretamente com o 

proponente para que seja obtido preço melhor. 
Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço unitário 

apresentado para cada item, a Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 
o com os valores orçados, decidindo, motivadamente, a respeito.

á pela ordem crescente de preços por cada item propostos e aceitáveis. 
entor da melhor proposta, o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 

especificações deste edital, com preço de mercado e ofertar o menor preço pelo item.
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas no objet

licitação; as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos 
essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente.

Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 
no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 

Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no
Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, § 

2º, da Lei Complementar nº 123/06, assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem 

se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa, a empresa de pequeno porte ou pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco
por cento) à proposta de menor valor. 

Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 

a para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 
considerada, até então, de menor preço, situação em que,atendidas as exigências habilitatórias e 
observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão

Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 
anterior, não apresentar novo proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 
a apresentação de nova proposta. 

Se nenhuma microempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências 
deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da prop

originalmente de menor valor. 
.21 a 6.22, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de 

menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

 Pregoeira procederá à abertura do envelope contendo os documentos de 
“HABILITAÇÃO” do proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento 
das condições de habilitação fixadas neste Edital. 

Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, 
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na 
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á quando, indagados pela Pregoeira, os 

se a proponente desistente às 

Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
, negociar diretamente com o 

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço unitário 
verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

, decidindo, motivadamente, a respeito. 
á pela ordem crescente de preços por cada item propostos e aceitáveis. 

o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações deste edital, com preço de mercado e ofertar o menor preço pelo item. 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta 
licitação; as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos 
essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente. 

extinguir ou criar direitos, sem previsão 
se a proposta no que não for conflitante com o 

Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital. 
Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, § 

2º, da Lei Complementar nº 123/06, assegurado, como critério de desempate, preferência de 
ueno porte e as cooperativas que atenderem 

se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa, a empresa de pequeno porte ou pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco 

á da seguinte forma: 
A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 

5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 
atendidas as exigências habilitatórias e 

observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 
Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 

anterior, não apresentar novo proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 
orte ou cooperativas remanescentes, 

Se nenhuma microempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências 
deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de 
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

procederá à abertura do envelope contendo os documentos de 
“HABILITAÇÃO” do proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento 

Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, a Pregoeira examinará a 
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na 
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ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuraçã
requisitos do Edital. 
6.26 Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será declarado 
vencedor. 
6.27 Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá 
proponente para que seja obtido preço melhor.
6.28 Qualquer proponente, desde que presente e devidamente representado na Sessão, poderá 
manifestar imediata e motivadamente no final da mesma, a intenção de recorrer, 
8 deste edital. 
6.29 Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da doc
assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e repre
qualquer declaração. 
6.30 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, d
informações acerca do objeto 
Município. 
6.31 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão pública, será marcada nova data para continuação 
dos trabalhos, devendo ficar intimidados, no mesmo ato, as licitantes presentes.
6.32 O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder d
prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá
aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
 
7 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
7.1 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar termos do presente 
Edital, protocolando o pedido até 0
7.2 O pedido de esclarecimentos ou 
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital, decidir sobre 
dias úteis, contado da data de 
7.3 A concessão de efeito suspensivo
autos do processo de licitação.
7.4 Acolhida a impugnação contra o edital, 
exceto quando a alteração no edital não afetar a formulação da proposta.
7.5 Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não apontar as 
falhas ou irregularidades suposta
antecederem a realização do Pregão. 
7.6 O pedido de esclarecimentos ou impugnação 
mail: licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 
constante no preâmbulo deste edital.
 
8 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1 Tendo a empresa licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Públi
do Pregão, terá ele o prazo de 03(três) dias corridos para apresentação de recurso.
8.2 Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias
corridos para apresentarem as 
recorrente. 
8.3 A manifestação na Sessão Pública, e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de
admissibilidade dos recursos.
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ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos 

Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será declarado 

Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá a Pregoeira negociar, diretamente, com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 

Qualquer proponente, desde que presente e devidamente representado na Sessão, poderá 
manifestar imediata e motivadamente no final da mesma, a intenção de recorrer, 

Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos, que será 

, equipe de apoio e representantes presentes, constando n

A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao Setor de Licitações deste 

Caso haja necessidade de adiamento da Sessão pública, será marcada nova data para continuação 
intimidados, no mesmo ato, as licitantes presentes.

O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder d
prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá

uele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilizar os envelope

DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar termos do presente 

pedido até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão
pedido de esclarecimentos ou impugnação não possuem efeito suspensivo e caberá à Pregoeira

auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital, decidir sobre o requerimento 
data de seu recebimento. 

A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e deverá ser motivada pela P
autos do processo de licitação. 

contra o edital, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando a alteração no edital não afetar a formulação da proposta. 

Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no edital até os 0
antecederem a realização do Pregão.  

O pedido de esclarecimentos ou impugnação poderá ser realizado por forma eletrônica, pelo e
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 

constante no preâmbulo deste edital. 

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
Tendo a empresa licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Públi

do Pregão, terá ele o prazo de 03(três) dias corridos para apresentação de recurso.
Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias

corridos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da

A manifestação na Sessão Pública, e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de
admissibilidade dos recursos. 
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o de uma proposta que atenda aos 

Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será declarado 

negociar, diretamente, com o 

Qualquer proponente, desde que presente e devidamente representado na Sessão, poderá 
manifestar imediata e motivadamente no final da mesma, a intenção de recorrer, nos termos do item 

Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 

umentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos, que será 
sentantes presentes, constando na mesma toda e 

evendo todas e quaisquer 
esclarecidas previamente junto ao Setor de Licitações deste 

Caso haja necessidade de adiamento da Sessão pública, será marcada nova data para continuação 
intimidados, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após 

envelopes. 

Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar termos do presente 
) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão. 

efeito suspensivo e caberá à Pregoeira, 
o requerimento no prazo de dois 

nal e deverá ser motivada pela Pregoeira, nos 

erá designada nova data para a realização do certame, 

Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não apontar as 
dital até os 03 (três) dias úteis que 

por forma eletrônica, pelo e-
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 

Tendo a empresa licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública 
do Pregão, terá ele o prazo de 03(três) dias corridos para apresentação de recurso. 

Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias 
do término do prazo da 

A manifestação na Sessão Pública, e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
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8.4 O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo. O deferimento do pedido de 
importará a validação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.5 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato ocorrido, 
a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver 
dado causa à demora. 
8.6 Os recursos deverão ser encaminhados no endereço mencionado no preâmbulo, mediante 
protocolo na Prefeitura Municipal, ou de forma eletrônica, pelo e
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br
 
9 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado v
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados.  
9.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.
 
10 – DO REGISTRO DE PREÇOS
10.1 - Esgotados todos os prazos recursais, homologado o processo, a Administração convocará o 
licitante vencedor para assinatura do contrato no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da convocação, 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das san
10.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, 
desde que seja solicitado pela parte durante o transcurso do respectivo prazo e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela A
10.3 - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no edital, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), 
as respectivas quantidades, preços regis
10.4 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, 
durante o qual o Contratante não será obrigado a adquirir os quantitativos previstos no edital.
10.5 - Durante a vigência da ata,
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no merc
sofrerem redução. 
10.6 - A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou outro instrumento háb
10.7 - A Contratada é responsável
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da ata.
10.8 - A Contratada assume única e exclusiva responsabilidade pelas obr
aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução da ata. 
10.9 - A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 
da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 
Lei. 
10.10 - A partir da celebração da ata de registro de preços, será gerado contrato com vigência 
(doze) meses, podendo ser renovado, anualmente, nos termos do
8.666/93 e suas alterações.  
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O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo. O deferimento do pedido de 
importará a validação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato ocorrido, 
a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver 

Os recursos deverão ser encaminhados no endereço mencionado no preâmbulo, mediante 
protocolo na Prefeitura Municipal, ou de forma eletrônica, pelo e
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br. 

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

ós a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

DO REGISTRO DE PREÇOS 
Esgotados todos os prazos recursais, homologado o processo, a Administração convocará o 

licitante vencedor para assinatura do contrato no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da convocação, 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, 
desde que seja solicitado pela parte durante o transcurso do respectivo prazo e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela Administração. 

Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no edital, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), 
as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, 
durante o qual o Contratante não será obrigado a adquirir os quantitativos previstos no edital.

Durante a vigência da ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no merc

A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da ata. 

A Contratada assume única e exclusiva responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção 
aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 
8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 

partir da celebração da ata de registro de preços, será gerado contrato com vigência 
(doze) meses, podendo ser renovado, anualmente, nos termos do inciso I
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O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo. O deferimento do pedido de recurso 

O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato ocorrido, 
a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, 
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver 

Os recursos deverão ser encaminhados no endereço mencionado no preâmbulo, mediante 
protocolo na Prefeitura Municipal, ou de forma eletrônica, pelo e-mail 

encedor, por ato da Pregoeira, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

ós a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

Esgotados todos os prazos recursais, homologado o processo, a Administração convocará o 
licitante vencedor para assinatura do contrato no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da convocação, 

ções previstas neste edital.  
O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, 

desde que seja solicitado pela parte durante o transcurso do respectivo prazo e desde que ocorra 

Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no edital, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), 

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, 
durante o qual o Contratante não será obrigado a adquirir os quantitativos previstos no edital. 

os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado 

A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 

º 8.666, de 1993. 
pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros, 

igações sociais e de proteção 
aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 
8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 

partir da celebração da ata de registro de preços, será gerado contrato com vigência de 12 
inciso IV do art. 57 da Lei nº 
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11 - DAS PENALIDADES 
11.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 
e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% 
d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direit
prazo de até 02 anos e multa de 8% sobre o valor 
e) inexecução total do contrato
pelo prazo de até 05 anos e multa de 10%
f) quando houver atraso injustificado 
atraso, limitando-se ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
g) quando não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 
aplicada a multa de 5% (cinco por cento)
h) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e s
ao resultado: advertência. 
 
11.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
11.3 Quando a contratada motivar
decorrentes para com a contratante. 
11.4 Na aplicação das penalidades previstas, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da 
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante 
las, se admitidas as suas justificativas de defesa, protocoladas no prazo de 05 (cinco) dias contados da 
abertura de vista ao licitante vencedor nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei nº. 8.666/93.
 
12 - DO PAGAMENTO  
12.1 Os pagamentos serão efetuados
impressora ou software de gerenciamento, contabilizando
ao mês em que foram prestados os serviços, mediante a 
conferida pela Secretaria Municipal competente.
12.1.1 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IP
período, ou outro índice que vier a substituí
de 0,5% ao mês, pro rata. 
12.2 O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no processo licitatório.
12.3 A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
número do Pregão e contrato
12.4 No caso de depósito em conta bancária, a empresa 
bancários em nome da mesma para que sejam efetuados os pagamentos.
12.5 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
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Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar 
ção pelo prazo de até02 anos e multa de 10% sobre o valor total contratado;

manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos;  

deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): impedimento
e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor 

inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
e multa de 8% sobre o valor total contratado; 

inexecução total do contrato: impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração 
05 anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado;

houver atraso injustificado no fornecimento do objeto, a multa será de 0,5% por dia de 
se ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

quando não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 
aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado; 

executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e s

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Quando a contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes para com a contratante.  

Na aplicação das penalidades previstas, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da 
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá
las, se admitidas as suas justificativas de defesa, protocoladas no prazo de 05 (cinco) dias contados da 
abertura de vista ao licitante vencedor nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei nº. 8.666/93.

efetuados, através de medição mensal, mediante relatório retirado de cada 
impressora ou software de gerenciamento, contabilizando até o 10º (décimo
ao mês em que foram prestados os serviços, mediante a apresentação da respectiva
conferida pela Secretaria Municipal competente. 

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IP
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros 

O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no processo licitatório. 

A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
contrato, a fim de acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento.

No caso de depósito em conta bancária, a empresa vencedora deverá informar os dados 
bancários em nome da mesma para que sejam efetuados os pagamentos. 

pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
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na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar 
total contratado; 

manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 
 

impedimento do direito de licitar 
sobre o valor total contratado; 

o de licitar e contratar com a Administração pelo 

do direito de licitar e contratar com a Administração 
total contratado; 

o fornecimento do objeto, a multa será de 0,5% por dia de 
se ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato;  

quando não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 

executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

será responsável pelas perdas e danos 

Na aplicação das penalidades previstas, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da 
ou contratado, podendo deixar de aplicá-

las, se admitidas as suas justificativas de defesa, protocoladas no prazo de 05 (cinco) dias contados da 
abertura de vista ao licitante vencedor nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei nº. 8.666/93. 

através de medição mensal, mediante relatório retirado de cada 
décimo) dia do mês subsequente 

respectiva nota fiscal, a ser 

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do 
lo, e a Administração compensará a contratada com juros 

O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação 

A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
a fim de acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento. 

vencedora deverá informar os dados 

pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
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13 – DA EXECUÇÃO 
13.1 A contratada se obriga a prestar os serviço
especificações descritas neste Edital e seu
13.2 A execução dos serviços
especialmente designado. 
 
14 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes dotações 
do orçamento vigente:  
 
22301 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
31681 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
31682 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
41700 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Desporto 
412690 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Desporto 
45690 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Desporto 
452690 - Serviços de Tecnologia da
Desporto 
431690 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Desporto 
43681 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Desporto 
712690 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
711690 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
61681 - Serviços de Tecnologia da Info
81240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Humanos 
91170 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Ouvidoria  
11180 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
51681 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
51682 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comun
 
15 - DOS ANEXOS 
15.1 Fazem parte do presente Pregão:
Anexo I - Modelo da proposta 
Anexo II - Modelo de Declaração de 
Anexo III - Modelo de credenciamento;
Anexo IV - Modelo de declaração 
Anexo V – Minuta de Ata de Registro de Preços;
Anexo VI - Minuta de Contrato
Anexo VII - Modelo de declaração de enquadramento na Lei Complementar 123/06;
Anexo VIII - Termo de Referência
 
16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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e obriga a prestar os serviços objeto deste certame 
especificações descritas neste Edital e seus anexos. 

s serviços será acompanhada e fiscalizada por representante da c

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes dotações 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Gabinete do Prefeito 
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. da Fazenda 
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Sec. da Fazenda
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Educ.

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. De Assistência Social
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Sec. Mun. De Assistência Social

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Saúde e Família 
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Adm., Gestão e Recursos 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Planejam., Desenv. M.A. e 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Secretaria Municipal de Agricultura 
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Obras Publ., Infr. e Serviços
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Sec. Mun. Obras Publ., Infr. e Serviços

Fazem parte do presente Pregão: 
odelo da proposta e referencial de preços; 

eclaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;
credenciamento; 

odelo de declaração de que não emprega menor; 
Minuta de Ata de Registro de Preços; 

Contrato; 
Modelo de declaração de enquadramento na Lei Complementar 123/06;

Referência. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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objeto deste certame de acordo com as 

scalizada por representante da contratante 

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes dotações 

Gabinete do Prefeito  
Sec. da Fazenda  
Sec. da Fazenda 

Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Sec. Mun. De Assistência Social 
Sec. Mun. De Assistência Social 

Sec. Mun. Saúde e Família  
Sec. Mun. Adm., Gestão e Recursos 

Sec. Mun. Planejam., Desenv. M.A. e 

Secretaria Municipal de Agricultura  
Sec. Mun. Obras Publ., Infr. e Serviços 
Sec. Mun. Obras Publ., Infr. e Serviços 

dos requisitos de habilitação; 

Modelo de declaração de enquadramento na Lei Complementar 123/06; 
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16.1 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do 
documentação e propostas enviadas por via postal ou entregues em outro setor que não seja o 
especificado no preâmbulo deste edital.

16.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo
habilitação e classificação. 

16.3 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação

16.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

16.5 A presente licitação poderá vir a ser revogada
superveniente, devidamente comprovada, ou anulada
parecer escrito e devidamente fundamentado.

16.6 Quaisquer informações, bem como aquelas decorrentes de 
encaminhadas por escrito ao
Floriano Peixoto, n° 426, Centro, de segunda a quinta
16h30min ou na sexta-feira, das 07h30min às 13h
,ou pelo telefone (51) 3635.2500, ramal 4004.

16.7 Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento 
da Comarca de São Sebastião do Caí, RS, com expressa renúncia a outro, por mais privilegiado que 
seja. 

 
São Sebastião do Caí, RS, 
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Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. O Município não se responsabilizará por 
documentação e propostas enviadas por via postal ou entregues em outro setor que não seja o 
especificado no preâmbulo deste edital. 

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

a finalidade e a segurança da contratação. 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
devidamente comprovada, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado. 

informações, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão
ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sit

Centro, de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h15min às 
a, das 07h30min às 13h, pelo e-mail: licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br
2500, ramal 4004. 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro 
da Comarca de São Sebastião do Caí, RS, com expressa renúncia a outro, por mais privilegiado que 

São Sebastião do Caí, RS, 22 de novembro de 2021. 

Camila Bohn Flores 
Pregoeira 
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Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

O Município não se responsabilizará por 
documentação e propostas enviadas por via postal ou entregues em outro setor que não seja o 

poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

lhes validade e eficácia para fins de 

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

excluir-se-á o dia do início e 
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

por razões de interesse público decorrente de fato 
, no todo ou em parte, por ilegalidade, mediante 

interpretação do edital, deverão ser 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, situado à Rua Marechal 

feira, das 8h às 11h30min e das 13h15min às 
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br 

licitatório, elegem as partes o Foro 
da Comarca de São Sebastião do Caí, RS, com expressa renúncia a outro, por mais privilegiado que 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento do objeto 
condições: 
 
Razão Social: ________________________________________________________________________

Endereço: __________________________________________________________________________

CNPJ: _________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________

 
 

Item DESCRIÇÃO DO OBJETO

01 Serviço de locação de impressoras em 
regime de comodato, contemplando cópias 
tipo I, tipo II e tipo III. 

02 Serviço de locação de impressoras em 
regime de comodato, contemplando cópia 
tipo IV. 

03 Serviço de fornecimento de suprimentos, 
peças e manutenção, contemplando 
equipamentos do município, e cópias tipo
tipo II e tipo III. 

 
 
 O valor proposto deverá considerar o quantitativo estimado mensal, cf. previsto no item 1.2 do Anexo VII

 
 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

 
 O pagamento será efetuado diretamente na conta do BANCO

_________, C/C Nº _______________
 

 Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato:
________________________________________________________________________________
 

 Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, 
informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre 
outros. 
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ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2021 - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
 

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento do objeto deste ato convocatório,nas seguintes 

________________________________________________________________________

Endereço: __________________________________________________________________________

CNPJ: _________________________________________ Telefone: ____________________________

__________________________________________________________________________

 
DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Quat. Mensal 
estimada de 

cópias 

 
UNID. Valor unit. 

Serviço de locação de impressoras em 
regime de comodato, contemplando cópias 

 

101.349 unid  

Serviço de locação de impressoras em 
regime de comodato, contemplando cópia 

500 unid.  

Serviço de fornecimento de suprimentos, 
peças e manutenção, contemplando 
equipamentos do município, e cópias tipo I, 

23.151 unid.  

O valor proposto deverá considerar o quantitativo estimado mensal, cf. previsto no item 1.2 do Anexo VII

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.  

O pagamento será efetuado diretamente na conta do BANCO ____________
_____________________, em nome da Contratada. 

Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato: 
________________________________________________________________________________

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, 
informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre 

Local e data 

 
 

Nome a assinatura do representante Legal 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

deste ato convocatório,nas seguintes 

________________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________________ 

____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Valor unit.  

 
Valor total 

 

 

 

TOTAL  

O valor proposto deverá considerar o quantitativo estimado mensal, cf. previsto no item 1.2 do Anexo VII. 

___________________, AGÊNCIA Nº 

________________________________________________________________________________ 

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, 
informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
 

A empresa ______________________________________________, com sede na Rua/Av.

______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________________,

declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos estabelecidos no edital de Pregão 

Presencial nº 44/2021, nos termos do art. 4º, VII da Lei nº 10.520

 

 
 
OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 6.3 do edital.
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ANEXO II 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2021 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa ______________________________________________, com sede na Rua/Av.

______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________________,

declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos estabelecidos no edital de Pregão 

, nos termos do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002. 

Local e data 

 
 

Nome a assinatura do representante Legal 

OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 6.3 do edital.
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A empresa ______________________________________________, com sede na Rua/Av. 

______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________________, 

declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos estabelecidos no edital de Pregão 

OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 6.3 do edital. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 
 
 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ___________________________________, 

portador da cédula de identidade 

____________________________, a participar do 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando

_______________________________

como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

 

 
OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 3.3, b.2 do edital.
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ANEXO III 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2021 - MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ___________________________________, 

ador da cédula de identidade nº ___________________________ e do CPF nº 

____________________________, a participar do Pregão Presencial nº 44

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

____________________________________________, CNPJ nº __________________________, bem 

como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

 

Local e data 

 
 

Nome a assinatura do representante Legal 
 

OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 3.3, b.2 do edital.
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MODELO DE CREDENCIAMENTO 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ___________________________________, 

nº ___________________________ e do CPF nº 

4/2021, na qualidade de 

se em nome da empresa 

___, CNPJ nº __________________________, bem 

como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 3.3, b.2 do edital. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

 

PREGÃO PRESENCIAL 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal combinado com o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/

que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 

noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS - CEP: 95760

Fone (51) 3635-2500  

ANEXO IV 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2021 - MODELO DE DECLARAÇÃO
 
 

para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal combinado com o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/

que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em um trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 
 

Local e data 

 
 

Nome a assinatura do representante Legal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

CEP: 95760-000  

DECLARAÇÃO 

para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal combinado com o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, de 

18 (dezoito) anos em um trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

Pelo presente instrumento de ata, as partes, de um 
SEBASTIÃO DO CAI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
88.370.879/0001-04, representada por seu Prefeito Municipal Sr. Júlio César Campani, com sede à Rua 
Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, São Sebastião do Caí, RS e do outro lado como CONTRATADO, 
EMPRESA XXXXX, inscrito no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxx, nº xxx, neste ato 
representada por seu representante legal, Sr.(a) xxxxx, portador do RG nº xxxxxxxxxx e 
xxx.xxx.xxx-xx, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente Ata tem por objeto o registro de preços 
impressoras, em regime de comodato, bem como fornecimento de
serviços de manutenção preventiva e corretiva
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A Contratada obriga
estabelecidas no edital de Pregão Presencial nº 
vencedora da licitação, os produtos abaixo discriminados: 
 

 
Item DESCRIÇÃO DO OBJETO

01 Serviço de locação de 
regime de comodato
cópias tipo I, tipo II e tipo III.

02 Serviço de locação de impressoras em 
regime de comodato, contemplando 
cópia tipo IV. 

03 Serviço de fornecimento de 
suprimentos, peças e 
contemplando equipamentos do 
município, e cópias tipo I, tipo II e tipo III.

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Os pagamentos serão 
retirado de cada impressora ou software de 
mês subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, mediante a 
nota fiscal, a ser conferida pela Secretaria Municipal competente.
 
Parágrafo único. Ocorrendo atraso n
IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí
com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

CLÁUSULA QUARTA: Todas as
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, correrão por conta da Contratada.

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS - CEP: 95760

Fone (51) 3635-2500  

ANEXO V 
 

MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2021 

 
Pelo presente instrumento de ata, as partes, de um lado como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE SÃO 
SEBASTIÃO DO CAI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

04, representada por seu Prefeito Municipal Sr. Júlio César Campani, com sede à Rua 
426, Centro, São Sebastião do Caí, RS e do outro lado como CONTRATADO, 

o no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxx, nº xxx, neste ato 
representada por seu representante legal, Sr.(a) xxxxx, portador do RG nº xxxxxxxxxx e 

xx, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

presente Ata tem por objeto o registro de preços 
me de comodato, bem como fornecimento de suprimentos, peças de reposição e 

serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos diversos setores da Administração Municipal

A Contratada obriga-se a fornecer, ao Contratante, conforme condições 
edital de Pregão Presencial nº 44/2021, anexos, e de acordo com a proposta 

vencedora da licitação, os produtos abaixo discriminados:  

 
DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Quat. Mensal 
estimada de 

cópias 

 
UNID. Valor

ocação de impressoras em 
regime de comodato, contemplando 
cópias tipo I, tipo II e tipo III. 

101.349 unid  

Serviço de locação de impressoras em 
regime de comodato, contemplando 

500 unid.  

Serviço de fornecimento de 
suprimentos, peças e manutenção, 
contemplando equipamentos do 

, e cópias tipo I, tipo II e tipo III. 

23.151 unid.  

Os pagamentos serão efetuados, através de medição mensal, mediante relatório 
retirado de cada impressora ou software de gerenciamento, contabilizando até 
mês subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, mediante a apresentação da

l, a ser conferida pela Secretaria Municipal competente. 

Parágrafo único. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada 

pro rata. 

Todas as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, correrão por conta da Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

CEP: 95760-000  

lado como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE SÃO 
SEBASTIÃO DO CAI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

04, representada por seu Prefeito Municipal Sr. Júlio César Campani, com sede à Rua 
426, Centro, São Sebastião do Caí, RS e do outro lado como CONTRATADO, 

o no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxx, nº xxx, neste ato 
representada por seu representante legal, Sr.(a) xxxxx, portador do RG nº xxxxxxxxxx e CPF nº 

xx, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

presente Ata tem por objeto o registro de preços para locação de 
ntos, peças de reposição e 

, nos diversos setores da Administração Municipal. 

se a fornecer, ao Contratante, conforme condições 
/2021, anexos, e de acordo com a proposta 

 
Valor unit.  

 
Valor total 

 

 

 

TOTAL  

através de medição mensal, mediante relatório 
até o 10º (décimo) dia do 

apresentação da respectiva 

o pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
lo, e a Administração compensará a contratada 

tes, seguros e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, correrão por conta da Contratada. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

 
CLÁUSULA QUINTA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua 
assinatura, durante o qual o Con
instrumento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: Durante a vigência da ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação pr
do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado 
sofrerem redução. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: A empresa Contratada deverá fornecer e instalar os equipamentos nos locais 
indicados pelo Departamento de Informática, compreendendo o Prédio sede da Prefeitura e as 
Secretarias Municipais. 
 
CLÁUSULA OITAVA: O registro do fornecedor será cancelado quando
ata de registro de preços; b) 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
prevista nos incisos III ou IV do caput do art.
de 2002. 
Parágrafo único: O cancelamento de registros nas hipóteses previstas 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
CLÁUSULA NONA: O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, 
comprovados e justificados, a) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram
definidos no respectivo edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
termo, o Foro da Comarca do Município de São Sebastião do Caí.
 
E por estarem justos e contratados, mandou
surta os efeitos legais e jurídicos.
 

São Sebastião do Caí, RS, ______, __________________ de 20
 
 

__________________________                        ________________________
Contratante

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS - CEP: 95760

Fone (51) 3635-2500  

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua 
assinatura, durante o qual o Contratante não será obrigado a adquirir os quantitativos previstos neste 

Durante a vigência da ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 
do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado 

A empresa Contratada deverá fornecer e instalar os equipamentos nos locais 
o Departamento de Informática, compreendendo o Prédio sede da Prefeitura e as 

O registro do fornecedor será cancelado quando: a) descumprir as condições da 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; c) não aceitar reduzir o seu preço 
registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

os III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

, a) por razão de interesse público; ou b) a pedido do fornecedor.

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
o Edital. 

DÉCIMA PRIMEIRA: As condições gerais do fornecimento, tais como as obrigações da 
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram
definidos no respectivo edital. 

SEGUNDA: Fica eleito para dirimir as questões ou dúvidas provenientes deste 
termo, o Foro da Comarca do Município de São Sebastião do Caí. 

E por estarem justos e contratados, mandou-se lavrar o presente termo, em 02 (duas) vias, para que 
jurídicos. 

São Sebastião do Caí, RS, ______, __________________ de 20

__________________________                        ________________________
Contratante           Contratada

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

CEP: 95760-000  

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua 
tratante não será obrigado a adquirir os quantitativos previstos neste 

Durante a vigência da ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
evista na alínea “d” do inciso II 

do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado 

A empresa Contratada deverá fornecer e instalar os equipamentos nos locais 
o Departamento de Informática, compreendendo o Prédio sede da Prefeitura e as 

descumprir as condições da 
empenho ou instrumento equivalente no prazo 

não aceitar reduzir o seu preço 
registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; d) sofrer sanção 

no art. 7º da Lei nº 10.520, 

s hipóteses a, b e d será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

a pedido do fornecedor. 

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

As condições gerais do fornecimento, tais como as obrigações da 
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se 

Fica eleito para dirimir as questões ou dúvidas provenientes deste 

se lavrar o presente termo, em 02 (duas) vias, para que 

São Sebastião do Caí, RS, ______, __________________ de 2021. 

__________________________                        ________________________ 
Contratada 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

Pelo presente instrumento de ata, as partes, de um 
SEBASTIÃO DO CAI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
88.370.879/0001-04, representada por seu Prefeito Municipal Sr. Júlio César
Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, São Sebastião do Caí, RS e do outro lado como CONTRATAD
EMPRESA XXXXX, inscrito no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxx, nº xxx, neste ato 
representada por seu representante l
xxx.xxx.xxx-xx, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Contratação de empresa especializada para 
em regime de comodato, bem como fornecimento de
manutenção preventiva e corretiva
 

 
Item DESCRIÇÃO DO OBJETO

01 Serviço de locação de impressoras em regime de comodato
contemplando cópias tipo I, tipo II e tipo III.

02 Serviço de locação de impressoras em regime de comodato, 
contemplando cópia tipo IV

03 Serviço de fornecimento de suprimentos, peças e
contemplando equipamentos do município
II e tipo III. 

 

a) A Contratada deverá fornecer o objeto deste contrato de acordo com as especificações 
apresentadas no Termo de Referência (Anexo VIII) do edital.

b) Os quantitativos descritos 
com a demanda atualmente existente, não ficando o Município, obrigado a executá
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A Contratante pagará à Contratada, pelo f
cláusula primeira, o valor de R$ __________(___________)
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Os pagamentos serão 
retirado de cada impressora ou software de gerenc
mês subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, mediante a 
nota fiscal, a ser conferida pela Secretaria Municipal competente.
a) Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, 
ou outro índice que vier a substituí
ao mês, pro rata. 
b) O CNPJ da contratada constante na N
no processo licitatório. 
c) A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
número do Pregão e contrato, a fim de acelerar o trâmite do documento 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS - CEP: 95760

Fone (51) 3635-2500  

ANEXO VI 
 

MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2021 

 
Pelo presente instrumento de ata, as partes, de um lado como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE SÃO 
SEBASTIÃO DO CAI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

04, representada por seu Prefeito Municipal Sr. Júlio César 
Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, São Sebastião do Caí, RS e do outro lado como CONTRATAD

o no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxx, nº xxx, neste ato 
representada por seu representante legal, Sr.(a) xxxxx, portador do RG nº xxxxxxxxxx e CPF nº 

xx, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

Contratação de empresa especializada para serviço de 
me de comodato, bem como fornecimento de suprimentos, peças de reposição e serviços de 

manutenção preventiva e corretiva, nos diversos setores da Administração Municipal

 
DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Quat. Mensal 
estimada de 

ocação de impressoras em regime de comodato, 
contemplando cópias tipo I, tipo II e tipo III. 
Serviço de locação de impressoras em regime de comodato, 
contemplando cópia tipo IV. 
Serviço de fornecimento de suprimentos, peças e manutenção, 
contemplando equipamentos do município, e cópias tipo I, tipo 

A Contratada deverá fornecer o objeto deste contrato de acordo com as especificações 
apresentadas no Termo de Referência (Anexo VIII) do edital. 

Os quantitativos descritos na cláusula primeira constituem mera previsão, dimensionada de acordo
com a demanda atualmente existente, não ficando o Município, obrigado a executá

A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do item descrito na 
valor de R$ __________(___________), para o item (....). 

Os pagamentos serão efetuados, através de medição mensal, mediante relatório 
retirado de cada impressora ou software de gerenciamento, contabilizando até 
mês subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, mediante a apresentação da

l, a ser conferida pela Secretaria Municipal competente. 
a) Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, 
ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% 

b) O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada 

c) A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
número do Pregão e contrato, a fim de acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

CEP: 95760-000  

lado como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE SÃO 
SEBASTIÃO DO CAI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

 Campani, com sede à Rua 
Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, São Sebastião do Caí, RS e do outro lado como CONTRATADA, 

o no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxx, nº xxx, neste ato 
egal, Sr.(a) xxxxx, portador do RG nº xxxxxxxxxx e CPF nº 

xx, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

serviço de locação de impressoras, 
suprimentos, peças de reposição e serviços de 

, nos diversos setores da Administração Municipal. 

Quat. Mensal 
estimada de 

cópias 

 
UNID. 

101.349 unid 

500 unid. 

23.151 unid. 

A Contratada deverá fornecer o objeto deste contrato de acordo com as especificações 

constituem mera previsão, dimensionada de acordo 
com a demanda atualmente existente, não ficando o Município, obrigado a executá-los integralmente. 

ornecimento do item descrito na 
 

através de medição mensal, mediante relatório 
até o 10º (décimo) dia do 

apresentação da respectiva 

a) Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, 
lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% 

ota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada 

c) A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
fiscal para pagamento. 
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d) No caso de depósito em conta bancária, a empresa vencedora deverá informar os dados bancários 
em nome da mesma para que sejam efetuados os pagamentos.
e)Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquid
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 
CLÁUSULA QUARTA: É expressamente vedada a subcontratação total dos serviços objeto do Contrato, 
exceto de parte, nos casos expressamente
 
CLÁUSULA QUINTA: O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a contar d
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos,
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA SEXTA: Ocorrendo as hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n
8.666/93, será concedido reequilíbrio econômico
 
CLÁUSULA SÉTIMA: A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no Contrato, em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Cont
 
CLÁUSULA OITAVA: A Contratante, durante a vigência do contrato, compromete
a) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no contrato; 
b) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos objetos contratados,
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
c) Comunicar à Contratada 
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições
d) Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
 
CLÁUSULA NONA: A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromete
a) Atender todas as condições descritas no 
b) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do ajuste, 
informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 
c) Entregar os produtos/serviços
d) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega dos objetos 
contratados, execução de materiais 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado;
f) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, bem como todas 
as despesas diretas e indiretas com transporte/frete, seguros, taxas, e quaisquer outras que 
eventualmente incidam sobre a 
para o Município. 
 
CLÁUSULA DECIMA: Em caso de inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará 
sujeita às seguintes penalidades:
a) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de até 02 anos e multa de 8% sobre o valor 
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d) No caso de depósito em conta bancária, a empresa vencedora deverá informar os dados bancários 
em nome da mesma para que sejam efetuados os pagamentos. 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquid
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

É expressamente vedada a subcontratação total dos serviços objeto do Contrato, 
exceto de parte, nos casos expressamente autorizados pela fiscalização do Contrato.

O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a contar d
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do inciso IV do art. 57 

3 e suas alterações.  

Ocorrendo as hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n
93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no Contrato, em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Cont

A Contratante, durante a vigência do contrato, compromete
Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no contrato; 
Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos objetos contratados,

aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
 qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo recusar o 

recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital; 
Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades. 

A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromete
a) Atender todas as condições descritas no edital de licitação e contrato; 

Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do ajuste, 
informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 

/serviços indicados na proposta apresentada, durante a vigência do ajuste;
d) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega dos objetos 
contratados, execução de materiais empregados ou serviços prestados; 

se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

ento pelo órgão interessado; 
se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, bem como todas 

as despesas diretas e indiretas com transporte/frete, seguros, taxas, e quaisquer outras que 
eventualmente incidam sobre a contratação, e que em nenhuma hipótese poderão ser transferidas 

Em caso de inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará 
sujeita às seguintes penalidades: 
a) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de até 02 anos e multa de 8% sobre o valor total contratado; 
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d) No caso de depósito em conta bancária, a empresa vencedora deverá informar os dados bancários 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

É expressamente vedada a subcontratação total dos serviços objeto do Contrato, 
autorizados pela fiscalização do Contrato. 

O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua 
nos termos do inciso IV do art. 57 

Ocorrendo as hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no Contrato, em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.  

A Contratante, durante a vigência do contrato, compromete-se a:  
Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no contrato;  
Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos objetos contratados, sob o 

aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;  
qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo recusar o 

estabelecidas no edital;  
 

A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:  

Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do ajuste, 
informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;  

nte a vigência do ajuste; 
d) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega dos objetos 

se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, bem como todas 
as despesas diretas e indiretas com transporte/frete, seguros, taxas, e quaisquer outras que 

contratação, e que em nenhuma hipótese poderão ser transferidas 

Em caso de inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará 

a) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
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b) inexecução total do contrato: impedimento do direito de licitar e contratar com a 
pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
c) quando houver atraso injustificado no fornecimento do objeto, a multa será de 0,5% por dia de 
atraso, limitando-se ao percentual de 10% (dez por cento
d) quando não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 
aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado;
e) executar o contrato com irregularidades, passíveis de 
ao resultado: advertência. 
OBS: A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA
a) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para o C
enumerados nos incisos I a XII e 
b) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as 
consequências previstas na cláusula décima.
c) Constituem motivos para a rescisão c
alterações. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA
modalidade Pregão Presencial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
recursos oriundos das seguintes dotações orçamentárias:
 
22301 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
31681 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
31682 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
41700 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Desporto 
412690 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Desporto 
45690 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Desporto 
452690 - Serviços de Tecnologia da Inf
Desporto 
431690 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Desporto 
43681 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Desporto 
712690 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
711690 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
61681 - Serviços de Tecnologia da Informaç
81240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Humanos 
91170 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Ouvidoria  
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b) inexecução total do contrato: impedimento do direito de licitar e contratar com a 
pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado;

houver atraso injustificado no fornecimento do objeto, a multa será de 0,5% por dia de 
se ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

d) quando não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 
aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado; 
e) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo

multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

DECIMA PRIMEIRA: O Contrato poderá ser rescindido: 
a) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para o Contratante; por ato unilateral e escrito do C

rados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; Judicialmente.
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as 

consequências previstas na cláusula décima. 
Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e posteriores 

DECIMA SEGUNDA: O presente Contrato vincula-se ao edital de licitaçã
modalidade Pregão Presencial.  

TERCEIRA: As despesas de custeio do presente instrumento serão atendidas com 
recursos oriundos das seguintes dotações orçamentárias: 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Gabinete do Prefeito 
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. da Fazenda 
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Sec. da Fazenda
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Educ., Cu

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. De Assistência Social
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Sec. Mun. De Assistência Social

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Saúde e Família 
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Adm., Gestão e Recursos 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Planejam., Desenv. M.A. e 
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b) inexecução total do contrato: impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração 
total contratado; 

houver atraso injustificado no fornecimento do objeto, a multa será de 0,5% por dia de 
) do valor do contrato;  

d) quando não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 

correção durante a execução e sem prejuízo 

multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

a) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
or ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos 

93; Judicialmente. 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as 

ontratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e posteriores 

edital de licitação nº 44/2021 na 

presente instrumento serão atendidas com 

Gabinete do Prefeito  
Sec. da Fazenda  
Sec. da Fazenda 

Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e 

Sec. Mun. De Assistência Social 
Sec. Mun. De Assistência Social 

Sec. Mun. Saúde e Família  
Sec. Mun. Adm., Gestão e Recursos 

Sec. Mun. Planejam., Desenv. M.A. e 
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11180 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
51681 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
51682 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
termo, o Foro da Comarca do Município de São Sebastião do Caí.
 
E por estarem justos e contratados, mandou
que surta os efeitos legais e jurídicos.
 
São Sebastião do Caí, __de ________de 20xx.

 
 
 
 
 

______________________________                    ____________________________
Contratante   
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Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Secretaria Municipal de Agricultura 
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sec. Mun. Obras Publ., Infr. e Serviços
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Sec. Mun. Obras Publ., Infr. e Serviços

QUARTA: Fica eleito para dirimir as questões ou dúvidas provenientes deste 
termo, o Foro da Comarca do Município de São Sebastião do Caí. 

E por estarem justos e contratados, mandou-se lavrar o presente instrumento
que surta os efeitos legais e jurídicos. 

São Sebastião do Caí, __de ________de 20xx. 

______________________________                    ____________________________
          Contratada  
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Secretaria Municipal de Agricultura  
Sec. Mun. Obras Publ., Infr. e Serviços 
Sec. Mun. Obras Publ., Infr. e Serviços 

Fica eleito para dirimir as questões ou dúvidas provenientes deste 

instrumento, em 02 (duas) vias, para 

______________________________                    ____________________________ 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 

A empresa _____________________________________________

____________________________

por intermédio de seu contador e/ou representante legal, Sr.(a) 

______________________________

_________________________

___________________, abaixo assinado, para fins de participação no processo licitatório na 

modalidade Pregão Presencial,

sob as penas da lei, que está enquadrada como 

de pequeno porte, microempreendedor individual ou cooperativa), podendo, para tanto, usufruir dos 

benefícios previstos na Lei Complementar 

somando-se ainda o art. 34 da Lei 

previsto no pertinente Edital.
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ANEXO VII 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2021 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 
 

A empresa _____________________________________________________, com sede no endereço 

_______________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________________,

por intermédio de seu contador e/ou representante legal, Sr.(a) 

__________, portador da Carteira de Identidade RG 

__________, do CPF nº _________________________ e registro profissional 

__, abaixo assinado, para fins de participação no processo licitatório na 

Pregão Presencial, declara expressamente, ciente das sanções administrativ

lei, que está enquadrada como _______________________ (microempresa, empresa 

de pequeno porte, microempreendedor individual ou cooperativa), podendo, para tanto, usufruir dos 

previstos na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, no caso das ME e EPP e MEI, 

se ainda o art. 34 da Lei nº 11.488/2007 em se tratando de cooperativas, devidamente 

previsto no pertinente Edital. 

Local e data 

 
 

Assinatura do Contador  
Nome completo e CPF 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR nº 123/2006. 

________, com sede no endereço 

__, inscrita no CNPJ nº ___________________________, 

por intermédio de seu contador e/ou representante legal, Sr.(a) 

da Carteira de Identidade RG nº 

___ e registro profissional nº 

__, abaixo assinado, para fins de participação no processo licitatório na 

declara expressamente, ciente das sanções administrativas cabíveis e 

__________________ (microempresa, empresa 

de pequeno porte, microempreendedor individual ou cooperativa), podendo, para tanto, usufruir dos 

123/2006 e suas alterações, no caso das ME e EPP e MEI, 

11.488/2007 em se tratando de cooperativas, devidamente 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 
 
1. DO OBJETO  
1.1 Contratação de empresa especializada para locação de impressoras, em regime de comodato, bem 
como fornecimento de suprimentos, peças de reposição e serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, nos diversos setores da Administração Municipal.
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
2.1 A contratação do serviço de locação de impressoras visa atender às necessidades administrativas 
de impressões, digitalizações e reprodução de cópias, dos diversos setores da Prefeitura, tendo em 
vista que o contrato atual esgotou a possibilidade de ser r
 
O serviço de locação de impressoras é considerado como um serviço de natureza continuada, cuja 
interrupção compromete o desenvolvimento das atividades, sendo essencial a manutenção contínua e 
ininterrupta do serviço. 
 
3. SERVIÇOS 
A Contratação proposta é composta por:
a) Fornecimento em regime de comodato de impressoras e multifuncionais (scanner, impressora e 
copiadora), sendo equipamentos novos ou us
total de impressões realizadas do equipamento
fabricante. 
b) Disponibilização de solução de impressão, digitalização, de forma ininterrupta, nas unidades 
indicadas pela Administração;
c) Fornecimento ininterrupto de serviços de instalação, 
equipamentos, com manutenção preventiva e corretiva, inclusive reposição de peças;
d) Fornecimento ininterrupto e pronta substituição de todos os suprimentos e consumíveis (EXCETO 
PAPEL); 
e) Fornecimento ininterrupto 
impressão e bilhetagem); 
f) Suporte aos usuários da solução, de modo presencial e remoto, incluindo, no mínimo, a instalação, a 
configuração e a assistência técnica dos equipamentos;
g) Provimento de canal para abertura de chamados deverá ser por meio de sistema próprio de 
gerenciamento de chamados da contratada, telefone ou por e
h) Aplicação do conceito de centro de custos na contabilização das impressões realizadas por 
departamento, por estação de impressão, ou similar, viabilizando rateio, controle e racionalização de 
custos; 
i) Permissão do acesso ao sistema de gestão para usuários habilitados.
 
3.1 É de responsabilidade da contratada a reposição de suprimentos (toner, cartuchos, 
demais peças necessárias), em todas as máquinas, devendo a mesma deixar suprimentos 
sobressalente para cada impressora que ficará na posse do responsável de cada uma das Secretarias e 
Órgãos. Quando suprimento reserva for utilizado, as Secretar
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ANEXO VIII 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2021 - TERMO DE REFERÊNCIA

de empresa especializada para locação de impressoras, em regime de comodato, bem 
como fornecimento de suprimentos, peças de reposição e serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, nos diversos setores da Administração Municipal. 

1 A contratação do serviço de locação de impressoras visa atender às necessidades administrativas 
de impressões, digitalizações e reprodução de cópias, dos diversos setores da Prefeitura, tendo em 
vista que o contrato atual esgotou a possibilidade de ser renovado. 

O serviço de locação de impressoras é considerado como um serviço de natureza continuada, cuja 
interrupção compromete o desenvolvimento das atividades, sendo essencial a manutenção contínua e 

oposta é composta por: 
a) Fornecimento em regime de comodato de impressoras e multifuncionais (scanner, impressora e 
copiadora), sendo equipamentos novos ou usados. No caso de usados, será avaliado a quantidade 
total de impressões realizadas do equipamento, levando-se em conta a capacidade especificada pelo 

b) Disponibilização de solução de impressão, digitalização, de forma ininterrupta, nas unidades 
indicadas pela Administração; 
c) Fornecimento ininterrupto de serviços de instalação, configuração e assistência técnica dos 
equipamentos, com manutenção preventiva e corretiva, inclusive reposição de peças;
d) Fornecimento ininterrupto e pronta substituição de todos os suprimentos e consumíveis (EXCETO 

e) Fornecimento ininterrupto de solução de administração do serviço contratado (gerenciamento de 

f) Suporte aos usuários da solução, de modo presencial e remoto, incluindo, no mínimo, a instalação, a 
configuração e a assistência técnica dos equipamentos; 

ovimento de canal para abertura de chamados deverá ser por meio de sistema próprio de 
gerenciamento de chamados da contratada, telefone ou por e-mail; 
h) Aplicação do conceito de centro de custos na contabilização das impressões realizadas por 

, por estação de impressão, ou similar, viabilizando rateio, controle e racionalização de 

i) Permissão do acesso ao sistema de gestão para usuários habilitados. 

3.1 É de responsabilidade da contratada a reposição de suprimentos (toner, cartuchos, 
demais peças necessárias), em todas as máquinas, devendo a mesma deixar suprimentos 
sobressalente para cada impressora que ficará na posse do responsável de cada uma das Secretarias e 
Órgãos. Quando suprimento reserva for utilizado, as Secretarias e Órgãos Municipais entrarão em 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

de empresa especializada para locação de impressoras, em regime de comodato, bem 
como fornecimento de suprimentos, peças de reposição e serviços de manutenção preventiva e 

1 A contratação do serviço de locação de impressoras visa atender às necessidades administrativas 
de impressões, digitalizações e reprodução de cópias, dos diversos setores da Prefeitura, tendo em 

O serviço de locação de impressoras é considerado como um serviço de natureza continuada, cuja 
interrupção compromete o desenvolvimento das atividades, sendo essencial a manutenção contínua e 

a) Fornecimento em regime de comodato de impressoras e multifuncionais (scanner, impressora e 
ados. No caso de usados, será avaliado a quantidade 

a capacidade especificada pelo 

b) Disponibilização de solução de impressão, digitalização, de forma ininterrupta, nas unidades 

configuração e assistência técnica dos 
equipamentos, com manutenção preventiva e corretiva, inclusive reposição de peças; 
d) Fornecimento ininterrupto e pronta substituição de todos os suprimentos e consumíveis (EXCETO 

de solução de administração do serviço contratado (gerenciamento de 

f) Suporte aos usuários da solução, de modo presencial e remoto, incluindo, no mínimo, a instalação, a 

ovimento de canal para abertura de chamados deverá ser por meio de sistema próprio de 

h) Aplicação do conceito de centro de custos na contabilização das impressões realizadas por 
, por estação de impressão, ou similar, viabilizando rateio, controle e racionalização de 

3.1 É de responsabilidade da contratada a reposição de suprimentos (toner, cartuchos, cilindros e 
demais peças necessárias), em todas as máquinas, devendo a mesma deixar suprimentos 
sobressalente para cada impressora que ficará na posse do responsável de cada uma das Secretarias e 

ias e Órgãos Municipais entrarão em 
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contato com a empresa solicitando a reposição, o qual deverá ser enviado em até 07 (sete) dias. A 
logística para as reposições deve ser feito pela Contratada.
 
3.2 Os equipamentos já existentes de propriedade da Contrata
deverão ser administrados pela contratada da mesma forma como as impressoras pertencentes à 
mesma. Neste caso, a contratada ficará responsável pela manutenção e suprimento, com exceção do 
papel. Os equipamentos pertencentes à Administração que por ventura
(condenados), deverão ser substituídos pela Contratada, por equipamento equivalente.
 
3.3 Toda a infraestrutura necessária para a instalação dos equipamentos, como fiação, rede elétrica, 
cabos de rede, conectores e mão de obra, s
Departamento de Informática. Caso no local de instalação dos equipamentos não existir estabilizador 
ou transformador, ou os mesmos não forem compatíveis, a Contratada deverá fornecer o estabilizador 
ou transformador. 
 
3.4 A Contratada deverá disponibilizar atendimento por sistema próprio de gerenciamento de 
chamados, telefone ou e-mail para abertura de chamados para manutenção corretiva ou suporte 
técnico, podendo o mesmo ser feito pelo responsável de c
identificado. Após abertura do chamado, a empresa deverá atender a Contratante, seja via remota ou 
presencial, prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para resolução definitiva do problema.
 
3.5 Os serviços de atendimento técnico, suporte e manutenção somente poderão ser 
técnicos qualificados e credenciados da 
horário de expediente da Administração, no local em que o equipamento for instalado.
 
3.6 A Contratada será responsável pela destinação ambientalmente correta para todos os recipientes 
dos suprimentos, peças e materiais utilizados nos equipamentos,
orientações relativas ao compromisso com o meio ambiente.
 
3.7 Os equipamentos disponibilizados para a prestação dos serviços deverão ser identificados pela 
empresa contratada, de modo a diferenciá
Município. 
 
3.8 Os quantitativos descritos no item 
demanda atualmente existente, não ficando o Município, obrigado a executá
 
4. MANUTENÇÃO 
4.1 Após a implantação da solução, a contratada deverá prestar, presencialmente, serviço contínuo de 
manutenção preventiva e corretiva, reinstalação de equipamentos e/ou substituição de equipamentos 
após detecção e comunicação de problema por parte da Administração. 
 
4.2 Considera-se para a realização de manutenção preventiva por objetivo prevenir a ocorrência de 
quebras ou defeitos dos equipamentos conservando
serviços serão prestados nos locais onde os equipamentos estejam instalados com
trimestral.  
 
4.3 Considera-se para a realização de manutenção corretiva a operacionalização completa ou a 
substituição do equipamento danificado por outro de
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contato com a empresa solicitando a reposição, o qual deverá ser enviado em até 07 (sete) dias. A 
logística para as reposições deve ser feito pela Contratada. 

3.2 Os equipamentos já existentes de propriedade da Contratante (conforme 
deverão ser administrados pela contratada da mesma forma como as impressoras pertencentes à 
mesma. Neste caso, a contratada ficará responsável pela manutenção e suprimento, com exceção do 
papel. Os equipamentos pertencentes à Administração que por ventura passarem a ser inservível 
(condenados), deverão ser substituídos pela Contratada, por equipamento equivalente.

3.3 Toda a infraestrutura necessária para a instalação dos equipamentos, como fiação, rede elétrica, 
cabos de rede, conectores e mão de obra, será por conta da Contratante, mediante a supervisão do 
Departamento de Informática. Caso no local de instalação dos equipamentos não existir estabilizador 
ou transformador, ou os mesmos não forem compatíveis, a Contratada deverá fornecer o estabilizador 

3.4 A Contratada deverá disponibilizar atendimento por sistema próprio de gerenciamento de 
mail para abertura de chamados para manutenção corretiva ou suporte 

técnico, podendo o mesmo ser feito pelo responsável de cada Secretaria ou Órgão devidamente 
identificado. Após abertura do chamado, a empresa deverá atender a Contratante, seja via remota ou 
presencial, prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para resolução definitiva do problema.

ento técnico, suporte e manutenção somente poderão ser 
técnicos qualificados e credenciados da Contratada e serão prestados de segunda a sexta
horário de expediente da Administração, no local em que o equipamento for instalado.

A Contratada será responsável pela destinação ambientalmente correta para todos os recipientes 
dos suprimentos, peças e materiais utilizados nos equipamentos, obedecendo à legislação e 
orientações relativas ao compromisso com o meio ambiente. 

pamentos disponibilizados para a prestação dos serviços deverão ser identificados pela 
empresa contratada, de modo a diferenciá-los dos demais equipamentos congêneres pertencentes ao 

3.8 Os quantitativos descritos no item 6 constituem mera previsão, dimensionada de acordo com a 
demanda atualmente existente, não ficando o Município, obrigado a executá-

4.1 Após a implantação da solução, a contratada deverá prestar, presencialmente, serviço contínuo de 
preventiva e corretiva, reinstalação de equipamentos e/ou substituição de equipamentos 

após detecção e comunicação de problema por parte da Administração.  

para a realização de manutenção preventiva por objetivo prevenir a ocorrência de 
quebras ou defeitos dos equipamentos conservando-os em perfeito estado de funcionamento, esses 
serviços serão prestados nos locais onde os equipamentos estejam instalados com

se para a realização de manutenção corretiva a operacionalização completa ou a 
substituição do equipamento danificado por outro de capacidade e qualidade equivalentes. 
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contato com a empresa solicitando a reposição, o qual deverá ser enviado em até 07 (sete) dias. A 

nte (conforme relacionado no item 8.2) 
deverão ser administrados pela contratada da mesma forma como as impressoras pertencentes à 
mesma. Neste caso, a contratada ficará responsável pela manutenção e suprimento, com exceção do 

passarem a ser inservível 
(condenados), deverão ser substituídos pela Contratada, por equipamento equivalente. 

3.3 Toda a infraestrutura necessária para a instalação dos equipamentos, como fiação, rede elétrica, 
erá por conta da Contratante, mediante a supervisão do 

Departamento de Informática. Caso no local de instalação dos equipamentos não existir estabilizador 
ou transformador, ou os mesmos não forem compatíveis, a Contratada deverá fornecer o estabilizador 

3.4 A Contratada deverá disponibilizar atendimento por sistema próprio de gerenciamento de 
mail para abertura de chamados para manutenção corretiva ou suporte 

ada Secretaria ou Órgão devidamente 
identificado. Após abertura do chamado, a empresa deverá atender a Contratante, seja via remota ou 
presencial, prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para resolução definitiva do problema. 

ento técnico, suporte e manutenção somente poderão ser realizados por 
e serão prestados de segunda a sexta-feira no 

horário de expediente da Administração, no local em que o equipamento for instalado. 

A Contratada será responsável pela destinação ambientalmente correta para todos os recipientes 
obedecendo à legislação e 

pamentos disponibilizados para a prestação dos serviços deverão ser identificados pela 
los dos demais equipamentos congêneres pertencentes ao 

isão, dimensionada de acordo com a 
-los integralmente.  

4.1 Após a implantação da solução, a contratada deverá prestar, presencialmente, serviço contínuo de 
preventiva e corretiva, reinstalação de equipamentos e/ou substituição de equipamentos 

para a realização de manutenção preventiva por objetivo prevenir a ocorrência de 
os em perfeito estado de funcionamento, esses 

serviços serão prestados nos locais onde os equipamentos estejam instalados com periodicidade 

se para a realização de manutenção corretiva a operacionalização completa ou a 
capacidade e qualidade equivalentes.  
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4.4 A Contratante irá considerar a manutenç
receber a confirmação pelo usuário da conclusão do chamado. O chamado rejeitado pela equipe será 
reaberto, quantas vezes forem necessárias, não cabendo ônus pelos reclamados. 
 
4.5 Caso ocorram problemas 
destes, a Contratada obriga-
máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
 
4.6 Surgindo a necessidade de equipamentos adicionais, 
ofício à empresa que deverá acrescentá
 
4.7 Será de responsabilidade da Contratada o transporte dos equipamentos, quando de manutenção, 
instalação, reinstalação ou desmobilização, parcial 
 
4.8 Toda e qualquer retirada de equipamento instalado nas dependências da Contratante deverá ser 
comunicado pela Contratada para fins de controle e fiscalização.
 
5. GESTÃO DE IMPRESSÃO E BILHETAGEM
5.1 Deverá ser disponibilizado sistema de gest
gestão e monitoração das páginas impressas e copiadas, através de sistema de contabilização. 
 
5.2 A contabilização de páginas efetivamente impressas será sempre realizada por meio do contador 
interno de cada equipamento, informação que obrigatoriamente deve estar disponível na solução de 
administração do serviço contratado.
 
5.3 A bilhetagem de páginas impressas será contabilizada a partir da impressão em um dos lados de 
uma folha, com qualidade e sem f
“página” 1 (uma) face de 1 (uma) folha; assim, “frente e verso” corresponde efetivamente a 2 (duas) 
páginas produzidas. 
 
5.4 Devido à quase impossibilidade de gestão de páginas mal impressas (
de vícios de término de vida útil ou defeito do toner, do kit fusor, ou dos demais consumíveis), os 
prejuízos induzidos à União por conta desses problemas serão tratados como processos 
administrativos, que poderão ensejar multas, 
 
6. ESTIMATIVA DE CONSUMO
6.1 O quantitativo estimado mensal é de 82.005 cópias tipo I e II; estimativa de 19.344 cópias tipo III; 
estimativa de 500 cópias tipo IV. 
 
6.2 O quantitativo estimado mensal relativo as
cópias tipo I, II e III. 
 
7. ESTIMATIVA DE CUSTOS 
7.1 A estimativa de custos da licitação foi concluída após pesquisa de mercado, conforme tabela 
abaixo. 
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4.4 A Contratante irá considerar a manutenção efetivamente concluída quando sua equipe técnica 
receber a confirmação pelo usuário da conclusão do chamado. O chamado rejeitado pela equipe será 
reaberto, quantas vezes forem necessárias, não cabendo ônus pelos reclamados. 

4.5 Caso ocorram problemas de manutenção com os equipamentos, com necessidade de substituição 
-se a repor por outro similar, sem ônus para a Contratante,

máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

4.6 Surgindo a necessidade de equipamentos adicionais, o Departamento de Informática encaminhará 
ofício à empresa que deverá acrescentá-lo ao parque de máquinas. 

4.7 Será de responsabilidade da Contratada o transporte dos equipamentos, quando de manutenção, 
instalação, reinstalação ou desmobilização, parcial ou total. 

4.8 Toda e qualquer retirada de equipamento instalado nas dependências da Contratante deverá ser 
comunicado pela Contratada para fins de controle e fiscalização. 

GESTÃO DE IMPRESSÃO E BILHETAGEM 
5.1 Deverá ser disponibilizado sistema de gestão e controle de impressões e cópias, compreendendo a 
gestão e monitoração das páginas impressas e copiadas, através de sistema de contabilização. 

5.2 A contabilização de páginas efetivamente impressas será sempre realizada por meio do contador 
e cada equipamento, informação que obrigatoriamente deve estar disponível na solução de 

administração do serviço contratado. 

5.3 A bilhetagem de páginas impressas será contabilizada a partir da impressão em um dos lados de 
uma folha, com qualidade e sem falhas de impressão. Para fins de contabilização, entende
“página” 1 (uma) face de 1 (uma) folha; assim, “frente e verso” corresponde efetivamente a 2 (duas) 

5.4 Devido à quase impossibilidade de gestão de páginas mal impressas (como aquelas provenientes 
de vícios de término de vida útil ou defeito do toner, do kit fusor, ou dos demais consumíveis), os 
prejuízos induzidos à União por conta desses problemas serão tratados como processos 
administrativos, que poderão ensejar multas, glosas e sanções. 

. ESTIMATIVA DE CONSUMO 

.1 O quantitativo estimado mensal é de 82.005 cópias tipo I e II; estimativa de 19.344 cópias tipo III; 
estimativa de 500 cópias tipo IV.  

.2 O quantitativo estimado mensal relativo as impressoras de propriedade do Município é de 23.151 

.1 A estimativa de custos da licitação foi concluída após pesquisa de mercado, conforme tabela 
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ão efetivamente concluída quando sua equipe técnica 
receber a confirmação pelo usuário da conclusão do chamado. O chamado rejeitado pela equipe será 
reaberto, quantas vezes forem necessárias, não cabendo ônus pelos reclamados.  

de manutenção com os equipamentos, com necessidade de substituição 
se a repor por outro similar, sem ônus para a Contratante, no prazo 

o Departamento de Informática encaminhará 

4.7 Será de responsabilidade da Contratada o transporte dos equipamentos, quando de manutenção, 

4.8 Toda e qualquer retirada de equipamento instalado nas dependências da Contratante deverá ser 

ão e controle de impressões e cópias, compreendendo a 
gestão e monitoração das páginas impressas e copiadas, através de sistema de contabilização.  

5.2 A contabilização de páginas efetivamente impressas será sempre realizada por meio do contador 
e cada equipamento, informação que obrigatoriamente deve estar disponível na solução de 

5.3 A bilhetagem de páginas impressas será contabilizada a partir da impressão em um dos lados de 
alhas de impressão. Para fins de contabilização, entende-se por 

“página” 1 (uma) face de 1 (uma) folha; assim, “frente e verso” corresponde efetivamente a 2 (duas) 

como aquelas provenientes 
de vícios de término de vida útil ou defeito do toner, do kit fusor, ou dos demais consumíveis), os 
prejuízos induzidos à União por conta desses problemas serão tratados como processos 

.1 O quantitativo estimado mensal é de 82.005 cópias tipo I e II; estimativa de 19.344 cópias tipo III; 

impressoras de propriedade do Município é de 23.151 

.1 A estimativa de custos da licitação foi concluída após pesquisa de mercado, conforme tabela 
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7.2 - O Município não homologará valores superiores aos orçados n
 
8. QUANTITATIVOS DE EQUIPAMENTOS
8.1 Previsão de impressoras a serem disponibilizada pela Contratada:
- Tipo I e II: 55 unid. 
- Tipo III: 26 unid. 
- Tipo IV: 1 unid.  
 
8.2 Impressoras de propriedade do Município:
- Tipo I e II: 6 
- Tipo III: 19 
 
Relação impressoras de propriedade do Município:
 
BROTHER 1212W 
HP LASERJET 1020 
HP LASERJET M1132 MFP 
HP LASERJET M1522N 
HP LASERJET P1005 
HP LASERJET P1505N (2 unid)
SAMSUNG PROXPRESS M3375FD
KYOCERA FS-1025MFP 
BROTHER HL-L2360DW (14 unid.)
BROTHER DCP-L2540DW (2 unid)

 
9. DESCRITIVOS DOS EQUIPAMENTOS
 
TIPO I 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA TIPO I COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 
Tecnologia de impressão LASER, LED 
Velocidade de impressão e cópia de no mínimo 30ppm

 
Item 

 
DESCRIÇÃO DO OBJETO

01 Serviço de locação de impressoras em 
regime de comodato
cópias tipo I, tipo II e tipo III.

02 Serviço de locação de impressoras em 
regime de comodato, contemplando 
cópia tipo IV. 

03* Serviço de fornecimento de 
suprimentos, peças e manutenção, 
contemplando equipamentos do 
município, e cópias tipo I, tipo II e tipo III.
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Município não homologará valores superiores aos orçados no item acima.

. QUANTITATIVOS DE EQUIPAMENTOS 

.1 Previsão de impressoras a serem disponibilizada pela Contratada: 

de propriedade do Município: 

Relação impressoras de propriedade do Município: 

HP LASERJET P1505N (2 unid) 
M3375FD 

L2360DW (14 unid.) 
L2540DW (2 unid) 

DESCRITIVOS DOS EQUIPAMENTOS 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA TIPO I COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 

Tecnologia de impressão LASER, LED ou TINTA PIGMENTADA. 
Velocidade de impressão e cópia de no mínimo 30ppm 

 
DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Quat. Mensal 
estimada de 

cópias 

 
UNID. Valor

ocação de impressoras em 
regime de comodato, contemplando 
cópias tipo I, tipo II e tipo III. 

101.349 unid 0,08

Serviço de locação de impressoras em 
regime de comodato, contemplando 

500 unid. 0,61

Serviço de fornecimento de 
suprimentos, peças e manutenção, 
contemplando equipamentos do 

, e cópias tipo I, tipo II e tipo III. 

23.151 unid. 0,08

TOTAL MENSAL ESTIMADO
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acima. 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA TIPO I COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 

 
Valor unit.  

 
Valor total 

0,08 8.107,92 

0,61 305,00 

0,08 1.736,33 

MENSAL ESTIMADO R$10.149,25 
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Resolução de impressão mínima de 
Interfaces Padrão 10/100/1000 Rede Ethernet, USB 2.0, WiFi
Bandeja interna de papel para no mínimo 250 folhas e alimentação manual de fol
Alimentador automático de originais para no mínimo 35 páginas
Permitir cópia sem a necessidade de computador
Cópias múltiplas 1-99 
Tamanho do vidro de exposição no mínimo Carta e A4 
Scanner colorido com resolução de no mínimo 
imagem e arquivo. 
Memória de no mínimo 32 Mb
Sistemas operacionais: Windows Vista™
bit, 64 bits) / Windows Server®
Ciclo de no mínimo 20.000 páginas mensais
Capacidade mínima de suprimentos: 5.000 mil folhas.
Tamanhos de Papel: Carta, ofício, executivo, A4 e envelopes
 
TIPO II 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA TIPO II COM AS SEGUINTES 
MÍNIMAS: 
Tecnologia de impressão LASER, LED ou TINTA PIGMENTADA.
Velocidade de impressão e cópia de no mínimo 3
Visor LCD 4,3”/10,9 cm óptico colorido
Resolução de impressão mínima de 1200x1200 dpi
Interfaces Padrão 10/100/1000 Rede Ethernet, USB 2.0, WiFi
Bandeja interna de papel para no mínimo 250 folhas e alimentação manual de 50 folhas
Permitir impressão automática em ambos os lados do papel sem a intervenção do usuário
Permitir cópia sem a necessidade de computador
Cópias múltiplas 1-99 
Tamanho do vidro de exposição no mínimo A4
Scanner colorido com resolução de no mínimo 1200x1200 dpi, que permita a digitalização em e
imagem e arquivo. 
Alimentador duplex RADF. 
Memória de no mínimo 512MB ou
Sistema operacional: Windows®
Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista®
Professional x64 Edition, Windows Server®
Server® 201213, Windows Server®
Windows Server® 200313Mac®
PostScript® 3™. 
Ciclo de no mínimo 40.000 páginas 
Tamanhos de Papel: Carta, ofício, executivo, A4 e envelopes
Digitalização para USB 
Capacidade mínima de suprimentos: 10.000 mil folhas
 
TIPO III 
IMPRESSORA MONOCROMÁTICA TIPO III COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
Tecnologia de impressão LASER, LED ou TINTA PIGMENTADA.
Velocidade de impressão e cópia de no mínimo 30ppm
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Resolução de impressão mínima de 1200x1200 dpi 
Interfaces Padrão 10/100/1000 Rede Ethernet, USB 2.0, WiFi 
Bandeja interna de papel para no mínimo 250 folhas e alimentação manual de fol
Alimentador automático de originais para no mínimo 35 páginas 
Permitir cópia sem a necessidade de computador 

Tamanho do vidro de exposição no mínimo Carta e A4  
Scanner colorido com resolução de no mínimo 1200 x 1200 dpi, que permita a digitalização em e

Memória de no mínimo 32 Mb 
Windows Vista™ / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows®

bit, 64 bits) / Windows Server® 2003 (SP2) / Windows Server® 201610, Mac OS®
Ciclo de no mínimo 20.000 páginas mensais 
Capacidade mínima de suprimentos: 5.000 mil folhas. 
Tamanhos de Papel: Carta, ofício, executivo, A4 e envelopes 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA TIPO II COM AS SEGUINTES 

Tecnologia de impressão LASER, LED ou TINTA PIGMENTADA. 
Velocidade de impressão e cópia de no mínimo 30ppm 
Visor LCD 4,3”/10,9 cm óptico colorido 
Resolução de impressão mínima de 1200x1200 dpi 
Interfaces Padrão 10/100/1000 Rede Ethernet, USB 2.0, WiFi 
Bandeja interna de papel para no mínimo 250 folhas e alimentação manual de 50 folhas
Permitir impressão automática em ambos os lados do papel sem a intervenção do usuário

sidade de computador 

Tamanho do vidro de exposição no mínimo A4 
Scanner colorido com resolução de no mínimo 1200x1200 dpi, que permita a digitalização em e

Memória de no mínimo 512MB ou superior 
Sistema operacional: Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8.1, Windows®

bit), Windows Vista® (32-bit, 64-bit), Windows® XP SP3 (32
Professional x64 Edition, Windows Server® 2016, Windows Server®

201213, Windows Server® 2008 R213, Windows Server® 200813, Windows Server®
200313Mac® OS X® 10.6.8 – 10.13.x 14Emulação de impressão PCL6 e 

Ciclo de no mínimo 40.000 páginas mensais 
Tamanhos de Papel: Carta, ofício, executivo, A4 e envelopes 

Capacidade mínima de suprimentos: 10.000 mil folhas 

IMPRESSORA MONOCROMÁTICA TIPO III COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
ER, LED ou TINTA PIGMENTADA. 

Velocidade de impressão e cópia de no mínimo 30ppm 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

CEP: 95760-000  

Bandeja interna de papel para no mínimo 250 folhas e alimentação manual de folha única 

permita a digitalização em e-mail, 

8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 
201610, Mac OS® X 10.6.8 / Mac OS® 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA TIPO II COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 

Bandeja interna de papel para no mínimo 250 folhas e alimentação manual de 50 folhas 
Permitir impressão automática em ambos os lados do papel sem a intervenção do usuário 

Scanner colorido com resolução de no mínimo 1200x1200 dpi, que permita a digitalização em e-mail, 

8.1, Windows® 8 (32-bit, 64-bit), 
XP SP3 (32-bit), Windows® XP 

ows Server® 2012 R213, Windows 
200813, Windows Server® 2003 R213, 

14Emulação de impressão PCL6 e 

IMPRESSORA MONOCROMÁTICA TIPO III COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

Resolução de impressão mínima de 1200x1200 dpi
Interfaces Padrão 10/100/1000 Rede Ethernet, USB 2.0, WiFi
Bandeja interna de papel para no mínimo 250 folhas e alimentação manua
Memória de no mínimo 32MB ou superior
Sistema operacional: Windows Vista™
Windows® 20169 Mac OS®X 10.6.8 / Mac OS®
Server® 20032/Windows Server®
Tamanhos de Papel: Carta, ofício, executivo, A4 e envelopes
Capacidade mínima de suprimentos: 5.000 mil folhas
 
TIPO IV 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA TIPO IV COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 
Tecnologia de impressão LASER, LED ou TINTA PIGMENTADA.
Velocidade de impressão e cópia de no mínimo 16ppm mono, 09ppm cor.
Display tipo led 
Resolução de impressão mínima de 
Interfaces Padrão 10/100/1000 Rede Ethernet, USB 2.0, WiFi
Bandeja interna de papel para no mínimo 
uma folha 
Permitir cópia sem a necessidade de computador
Cópias múltiplas 1-99 
Tamanho do vidro de exposição no mínimo A4
Sistema operacional: Windows: 10/8.1/7SP1 macOS: v10.15.x/10.14.x/10.13.6
Ciclo de no mínimo 1.000 páginas mensais
Tamanhos de Papel: Até 21,6 x 35,6 cm (ofício)
Capacidade mínima de suprimentos: 7.500 mil folhas preta, 5.000 mil folhas em cor com cobertura 
mínima 5% (cinco). 
 
10. PAGAMENTO 
10.1 O pagamento será realizado através de medição mensal, medi
impressora ou software de gerenciamento, contabilizando o número de cópias realizadas, sem 
franquia mínima. Este relatório deverá ser entregue até o dia 20 de cada mês para o Departamento de 
Informática servirão para a confe
 
11. LOCAIS DE INSTALAÇÃO 
11.1 A empresa Contratada deverá fornecer e instalar os equipamentos nos locais indicados pelo 
Departamento de Informática, compreendendo o Prédio sede da Prefeitura e as Secretarias
Municipais. 
 
12. VIGÊNCIA 
12.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado, anualmente, 
nos termos do inciso IV do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS - CEP: 95760

Fone (51) 3635-2500  

Resolução de impressão mínima de 1200x1200 dpi 
Interfaces Padrão 10/100/1000 Rede Ethernet, USB 2.0, WiFi 
Bandeja interna de papel para no mínimo 250 folhas e alimentação manual de folha única
Memória de no mínimo 32MB ou superior 
Sistema operacional: Windows Vista™ / Windows® 7 / Windows®

Mac OS®X 10.6.8 / Mac OS® 10.14.x1010 (32 bits, 64 bits) Windows 
20032/Windows Server® 

Papel: Carta, ofício, executivo, A4 e envelopes 
Capacidade mínima de suprimentos: 5.000 mil folhas 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA TIPO IV COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 

Tecnologia de impressão LASER, LED ou TINTA PIGMENTADA. 
Velocidade de impressão e cópia de no mínimo 16ppm mono, 09ppm cor. 

Resolução de impressão mínima de 1200 x 1200 dpi 
Interfaces Padrão 10/100/1000 Rede Ethernet, USB 2.0, WiFi 
Bandeja interna de papel para no mínimo Até 150 folhas, mais uma bandeja de alimentação manual de 

Permitir cópia sem a necessidade de computador 

Tamanho do vidro de exposição no mínimo A4 
Windows: 10/8.1/7SP1 macOS: v10.15.x/10.14.x/10.13.6

páginas mensais 
Até 21,6 x 35,6 cm (ofício) 

Capacidade mínima de suprimentos: 7.500 mil folhas preta, 5.000 mil folhas em cor com cobertura 

.1 O pagamento será realizado através de medição mensal, mediante relatório retirado de cada 
impressora ou software de gerenciamento, contabilizando o número de cópias realizadas, sem 
franquia mínima. Este relatório deverá ser entregue até o dia 20 de cada mês para o Departamento de 
Informática servirão para a conferência da nota fiscal emitida pela contratada. 

 
.1 A empresa Contratada deverá fornecer e instalar os equipamentos nos locais indicados pelo 

Departamento de Informática, compreendendo o Prédio sede da Prefeitura e as Secretarias

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado, anualmente, 
do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  

 
Camila Bohn Flores 

Pregoeira 
                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

CEP: 95760-000  

l de folha única 

7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / 
10.14.x1010 (32 bits, 64 bits) Windows 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA TIPO IV COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 

a bandeja de alimentação manual de 

Windows: 10/8.1/7SP1 macOS: v10.15.x/10.14.x/10.13.6 

Capacidade mínima de suprimentos: 7.500 mil folhas preta, 5.000 mil folhas em cor com cobertura 

ante relatório retirado de cada 
impressora ou software de gerenciamento, contabilizando o número de cópias realizadas, sem 
franquia mínima. Este relatório deverá ser entregue até o dia 20 de cada mês para o Departamento de 

rência da nota fiscal emitida pela contratada.  

.1 A empresa Contratada deverá fornecer e instalar os equipamentos nos locais indicados pelo 
Departamento de Informática, compreendendo o Prédio sede da Prefeitura e as Secretarias 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado, anualmente, 

                                                                                                                    


