
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

  

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2022 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

A Prefeitura Municipal de Terra de Areia/RS, pessoa jurídica de direito público, torna público 

que realizará, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL, o qual será regido pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 

2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 

impressoras/copiadoras multifuncionais digitais para reprodução de documentos (fotocópia) e 

impressões preto e branco ou colorido, estando incluídas manutenção preventiva e corretiva  das 

máquinas, de forma presencial, com periodicidade quinzenal ou conforme necessidade do 

contratante, com fornecimento e substituição de peças, componentes e materiais utilizados na 

manutenção e limpeza, bem como, o fornecimento de todo material necessário ao regular 

processamento das cópias e impressões. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste Instrumento Convocatório e anexos, que 

dele fazem parte integrante. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 

abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 

interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 

A sessão de processamento do Pregão será realizada no dia 03 de agosto de 2022, às 09h00min, 

na sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Terra de Areia/RS, localizada na Rua 

Tancredo Neves, nº 500,      Centro, Terra de Areia/RS, e será conduzida pelo Pregoeiro com o 

auxílio da Equipe de Apoio, designados nos  autos do Processo em epígrafe. 

 

1. DO OBJETO: 

 

A presente licitação visa à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 

impressoras/copiadoras multifuncionais digitais para reprodução de documentos (fotocópia) e 
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impressões preto e branco ou colorido, estando incluídas manutenção preventiva e corretiva  das 

máquinas, de forma presencial, com periodicidade quinzenal ou conforme necessidade do 

contratante, com fornecimento e substituição de peças, componentes e materiais utilizados na 

manutenção e limpeza, bem como, o fornecimento de todo material necessário ao regular 

processamento das cópias e impressões, conforme especificações contidas no Termo de Referência 

– Anexo I. 

 

2. DA HABILITAÇÃO: 

 

2.1. Poderão participar deste Pregão Presencial quaisquer interessados que atenderem a todas as 

exigências constantes neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto às de documentação. 

2.2. Em caso de apresentar-se o sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 

proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no 

qual estejam expressos os seus poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura. 

2.3. Não será admitida a participação de empresas: 

2.3.1. Na condição de concorrentes, pessoas físicas ou jurídicas em consórcios e que sejam 

controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

2.3.2. Concordatárias, em recuperação judicial ou em processo falimentar, sob o concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação; 

2.3.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar declarado suspenso pela Administração Pública; 

2.3.4. Que estejam cumprindo pena de Declaração de Inidoneidade imposta por qualquer ente da 

Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO: 

 

3.1. Cada licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro com apenas um 

representante legal que, devidamente identificado e habilitado por meio legal, será o único 

admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada independentemente dos 

envelopes, para análise pela Equipe de Apoio. 

3.3. No ato de credenciamento deverá o licitante apresentar declaração em atendimento ao inciso 

VII do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002 (conforme Anexo IV). 
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3.4. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se realizado por dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá 

este apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado. 

Em se tratando de sociedade comercial ou sociedade por ações, deve estar acompanhado de 

documento de eleição de seus administradores. No caso de sociedade civil, o responsável deve 

apresentar a inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício. Em se 

tratando de empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. Em se tratando de 

empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, deve ser apresentado o decreto de 

autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  

a.1) em todas as hipóteses é obrigatória a apresentação de documento de identidade. 

b) se o credenciamento for realizado por representante legal, este deverá apresentar: 

b.1) procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, 

acompanhado do ato constitutivo da empresa, que comprove a legitimidade do outorgante. 

b.1.1) Se o reconhecimento de firma na procuração for do outorgante assinando expressamente 

pela empresa, fica dispensado da apresentação do ato constitutivo, vez que o cartório já o terá 

examinado e verificado a legitimidade do signatário, deverá ainda constar a indicação de amplos 

poderes para dar lance(s) em licitação pública. 

b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo IV deste edital) outorgado pelo(s) 

representante(s) legal(ais) da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para 

formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Deverá ser 

acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa. 

b.3) documento de identidade. 

c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado; 

3.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer é obrigatório a 

presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.6. Para fins de cumprimento da Lei Complementar nº 123/2006, as licitantes deverão apresentar 

certidão simplificada do enquadramento de ME ou EPP expedida pela Junta Comercial, com prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias da data de expedição ou declaração firmada por seu representante 

legal e por seu contador, sob as penas da Lei, que é beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, 

para usufruírem os direitos de preferência previstos na respectiva Lei. (Apresentar declaração e/ou 

certidão juntamente com o documento de credenciamento anexo ao lado externo do envelope). 
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3.7. Os documentos de credenciamento deverão ser apresentados na sua forma original ou por 

intermédio de cópia autenticada por cartório ou autoridade municipal competente. 

 

4. DA PROPOSTA FINANCEIRA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

4.1. A proposta financeira e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 02 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, contendo em 

sua parte externa a identificação da licitante e os seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA  

ENVELOPE N° 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 

 PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2022  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 278/2022  

LICITANTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA  

ENVELOPE N° 02 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2022  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 278/2022  

LICITANTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA: 

 

5.1. A proposta, nos termos do item 4.1 da cláusula 4, deverá ser apresentada com todas as páginas 

rubricadas, sem rasuras, redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo 

representante legal da empresa. Além disso, deverá apresentar as seguintes informações: 

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, telefone/e-mail, 

a.1) n.º do CNPJ, que deverá ser o mesmo para participação na licitação e emissão do 

documento fiscal (Nota Fiscal ou Fatura) para efeitos de cobrança. 

a.2) nome da pessoa indicada para contatos com o respectivo nº do telefone convencional e celular 

(se tiver); 

b) Nos preços mensais deverão estar incluídos os serviços de configuração dos equipamentos, 

que devem ser a cargo da empresa vencedora do pleito para este objeto licitado com as devidas 
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garantias dos mesmos, em termos de substituição em caso de defeitos ou sinistros que por ventura 

ocorrerem, devido a fatores externos. Os valores mensais (franquias) e cópias excedentes deverão 

ser apresentados conforme MODELO PROPOSTA DE PREÇOS (Anexo II). 

c) No valor cotado deverão estar incluídas todas as despesas tais como impostos, seguro, tributos 

e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto desta licitação. 

5.2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data-limite prevista 

para entrega das propostas, conforme disposto no art. 64, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93 e no art. 

6º da Lei nº 10.520, de 17.07.2002. 

Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 

máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também 

em eventual contratação. 

 

6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

 

6.1. O Envelope "Documentos de Habilitação", nos termos do item 4.1 da cláusula 4, deverá conter 

os seguintes documentos: 

 

6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) emitido a menos de 3 

(três)                                                meses;  

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (CND da Fazenda Federal e Dívida Ativa da 

União), Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do licitante; 

b) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

c) a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

 

6.1.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do certame; 

 

6.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Apresentar no mínimo um atestado técnico de experiência, emitidos por empresa pública ou 
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privada, declarando que a empresa forneceu, instalou e presta satisfatoriamente serviços em 

solução similar ao objeto deste certame, em quantidade de fornecimento igual ou superior. 

 

6.1.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES: 

 

a) Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não 

foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de 

contratar com a Administração Pública, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes. (Anexo V); 

b) Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos (Anexo VI). 

 

6.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

 

6.2.1. A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de impresso 

informatizado obtido via Internet; 

6.2.1.1. A documentação também poderá ser apresentada através de cópia, produzida por qualquer 

processo de reprodução, autenticada por cartório competente; 

6.2.1.1.1. As autenticações poderão também ser feitas pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de 

apoio, nos termos do artigo 32 da Lei nº 8.666/93, até 1 hora antes do horário previsto para o 

ato de abertura do envelope respectivo, desde que referidas cópias se façam acompanhar dos 

documentos originais, sendo esses últimos devolvidos, após a autenticação requerida, ao 

representante legal presente. 

6.2.2. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte serão observadas as disposições dos 

artigos 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006 e Lei Complementar 147/2014.  

 

7. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 

 

7.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

7.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro em envelopes 

separados os documentos de habilitação e a proposta de preços. 

7.3. Durante os trabalhos somente será permitida a manifestação, oral ou escrita, da pessoa 
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devidamente credenciada. 

7.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro considerará o menor preço global das condições 

estabelecidas neste Edital, sendo desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

7.5. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances. 

7.6. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

7.7. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

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

na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a ordem de classificação. 

7.9. É vedada a oferta de lances iguais com vista ao empate. 

7.10. Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não 

prevista neste edital. 

7.11. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 

às penalidades constantes neste Edital. 

7.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela 

licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

7.13. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço unitário e o valor estimado para a aquisição, podendo o Pregoeiro negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

7.14. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço 

apresentado, o Pregoeiro verificará se participam da licitação microempresas (ME) ou empresas 

de pequeno porte (EPP). Em caso positivo, verificará a ocorrência de empate, nos termos da Lei 

Complementar nº           123/2006 e Lei Complementar nº 147/2017, conforme segue:  

7.14.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada. 
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7.14.2. A microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) mais bem classificada será 

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

7.14.3. A microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 

será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

7.14.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), 

na forma do item 7.14.3., serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese do item 7.14.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

7.14.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresa (ME) ou empresa 

de pequeno porte (EPP), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro                                  poderá apresentar melhor oferta. 

7.14.6. Na hipótese da não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

7.14.7. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP). 

7.15. O Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com 

os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito da mesma. 

Aceita a proposta, passará ao exame da habilitação da licitante. Se habilitada a licitante, o 

Pregoeiro a declarará vencedora e abrirá prazo aos demais licitantes para manifestarem sua 

intenção de recurso, a qual será registrada em ata. 

7.16. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste 

edital, com o preço de mercado e oferta de menor preço unitário para o objeto licitado. 

7.17. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, nenhuma vantagem não prevista no 

edital. 

7.18. Da sessão Pública do Pregão Presencial será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 

prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais 

apresentadas, na ordem de classificação, e da análise da documentação exigida para habilitação e 

dos recursos interpostos. 

7.19. A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de Licitações da 
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Prefeitura Municipal de Terra de Areia.  

7.20. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 

8. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

 

8.1. No final da sessão, o licitante que tiver a intenção de recorrer deverá manifestar-se imediata 

e motivadamente, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões, ficando 

os demais licitantes desde logo intimados para apresentar suas contrarrazões, em igual número de 

dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

8.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do 

direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e no 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

8.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente. 

8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

8.5. O recurso terá efeito suspensivo para o item respectivo, e o seu acolhimento importará a 

invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.6. A adjudicação será feita pelo menor preço global. 

8.7. Nos eventuais recursos, a Recorrente deverá observar o seguinte: 

8.7.1. Somente serão válidos os documentos originais; 

8.7.2. As razões deverão ser protocoladas preferencialmente via protocolo, ou ainda por e-mail 

licitacoes@terradeareia.rs.gov.br; 

8.7.3. Não protocolado na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor do recurso. 
 

9. DOS PRAZOS: 

 

9.1. Os serviços serão prestados pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

conforme                                                                                   artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 de 1993, desde que haja interesse da Administração. 

9.2. O prazo de vigência terá início após a assinatura do contrato entre as partes e a publicação 
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do                                      contrato no diário oficial; 

9.3. O prazo de entrega e instalação dos equipamentos é de, no máximo, 10 (dez) dias corridos 

após                                        a emissão da ordem de serviço. 

 

10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 

10.1. O objeto da presente licitação será recebido: 

10.1.1. Provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação;  

10.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos, com a sua 

consequente aceitação. 

10.2. Serão rejeitados no recebimento, os equipamentos fornecidos com especificações diferentes 

das contidas no objeto e das informadas na proposta, devendo a sua substituição ocorrer na forma 

e prazos definidos no edital. 

10.3. Constatadas irregularidades quanto à especificação do objeto, o Contratante poderá: 

a) rejeitá-lo, no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, 

mantido o preço inicialmente contratado. 

10.4. A execução será acompanhada pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, 

através da Sra. Jaqueline Bertoldi de Mattos. 

 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

11.1. O pagamento das locações referentes à prestação dos serviços será efetuado, mediante a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

11.2. As notas fiscais deverão acompanhar ainda, as certidões fiscais e trabalhistas, documentos 

exigidos  na Cláusula 6.1.2. do edital. 

11.3. O presente edital prevê o IPCA/IBGE como índice de reajuste, em hipótese de reequilíbrio 

econômico financeiro, tal qual preceituado no artigo 65, da Lei 8.666/93, desde que devidamente 

justificado. Em caso de renovação deste contrato o valor poderá ser reajustado, a pedido da parte 

interessada, pelo IPCA/IBGE, ou outro índice que vier a substitui-lo. 

11.4. A dotação orçamentária correrá por conta de verbas codificadas sob o número adiante descrito: 
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02 – Gabinete do Prefeito; 

2002 – Locação de Máquinas e Equipamentos; 

33.90.39.00 – Outros Serv. Terceiro Pessoa Jurídica – (1386); 

 

03 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; 

2003 – Adm. Manutenção; 

33.90.39.00 – Outros Serv. Terceiro Pessoa Jurídica - (33); 

 

04 – Secretaria Municipal da Fazenda; 

2004 – Adm. Manutenção; 

33.90.39.00 – Outros Serv. Terceiro Pessoa Jurídica - (55); 

 

05- Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

06 – Gastos com Recurso Vinculado; 

2043 – Cota Parte Salário Educação; 

33.90.39.00 – Outros Serv. Terceiro Pessoa Jurídica – (140); 

 

06 – Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente; 

2006 – Adm. Manutenção; 

33.30.39.00 – Outros Serv. Terceiros PJ (158); 

 

07 – Secretaria Municipal da Saúde; 

04 – FMS – ASPS; 

2089 – Manutenção FMS; 

33.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros PJ (187); 

 

08 – Secretaria Municipal de Obras e Trânsito; 

2008 – Adm. Manutenção; 

33.90.39.00 – Outros Serv. Terceiro Pessoa Jurídica – (263). 

 

12. DAS PENALIDADES: 

 

Art. 7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem convocado, dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

  

 

Sem prejuízo do previsto nos artigos 86 à 88 da Lei Federal nº 8666/93, o licitante vencedor 

poderá sofrer as seguintes penalidades: 

12.1. Caso ocorram pequenas irregularidades: advertência; 

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

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor estimado da contratação; 

12.3. Executar o contrato com irregularidades: passíveis de correção durante a execução e sem 

prejuízo ao resultado: advertência e ressarcimento ao erário público dos prejuízos causados; 

12.4. Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais 

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

sobre o valor atualizado do contrato; 

12.5. Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 01 (um) ano e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor 

correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

12.6. Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado do contrato; 

12.7. Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato pela 

variação                  do IPCA/IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo; 

12.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei 

federal nº 8.666/1993;  

12.9. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração; 

12.10. Após este contrato ser firmado pelas partes, o mesmo só poderá ser suspenso nos casos 

previstos em lei, respondendo aquele que der causa pelo inadimplemento imotivado às 

cominações pertinentes; 

20.11. O atraso citado na cláusula “12.4”, por mais de 10(dez) dias, implicará na aplicação da 

multa de 20% sobre o valor total da mesma e poderá acarretar a anulação da contratação. 

 

13. DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL: 

 

13.1. As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas no prazo previsto nos 
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parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93, devendo ser solicitadas por escrito ao 

Município de Terra de Areia no Setor de Protocolo. 

13.1.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de até 2 

(dois) dias úteis. 

13.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração do edital não afetar a formulação da 

proposta. 

 

14. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

 

14.1. DA CONTRATADA: 

 

14.1.1. Fornecer os serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o 

material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos; 

14.1.2. A Contratada deverá atender aos pedidos de manutenção preventiva e corretiva de forma 

on site (no local), quando solicitados pelo Município de Terra de Areia, nos locais em que os 

equipamentos estiverem instalados, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme 

horário de funcionamento das Secretarias, ou seja, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 18:00, de 

Segunda à Sexta-feira, sendo de sua responsabilidade todo material necessário ao perfeito 

funcionamento dos equipamentos; 

14.1.3. Os equipamentos devem ser mantidos em perfeito estado de funcionamento, sendo que 

para tanto as manutenções preventivas e corretivas não podem implicar em qualquer ônus para o 

Município de Terra de Areia. 

14.1.4. As execuções das manutenções devem seguir as recomendações técnicas do fabricante, sem 

que isso ocasione qualquer prejuízo à execução dos serviços; 

14.1.5. Caso a manutenção preventiva ou corretiva exija troca de peças que não tenham reposição 

imediata e/ou caso seja necessária à retirada do equipamento, inclusive por indisponibilidade de 

peças, a                                                                                                                                    contratada deverá providenciar a instalação de outro equipamento com as mesmas 

especificações, facultado à empresa a reposição da impressora consertada, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

14.1.6. A Contratada deverá providenciar a substituição do equipamento que apresentar 

quantidade excessiva de defeitos e manutenções, causando atrasos e prejuízo ao serviço, a critério 
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do Município de , por outro em perfeito funcionamento e de mesma especificação do substituído, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da solicitação feita pelo Município de Terra de Areia. 

14.1.7. A Contratada deverá proceder à substituição de equipamento pendente de assistência 

técnica por outro em perfeito funcionamento e de mesma especificação do substituído em até 24 

(vinte e quatro) horas, a partir da solicitação do Município de Terra de Areia. 

14.1.8. Cabe à Contratada a instalação de todos os suprimentos, acessórios, componentes ou outros 

materiais que exijam conhecimento técnico; 

14.1.9. A emissão dos relatórios de cópias deverão ser entregues no momento da realização dos 

serviços e enviados mensalmente juntamente com as Notas Fiscais de Prestação de Serviços para 

e-mail contabilidade@terradeareia.rs.gov.br. 

14.1.10. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. 

 

14.2. DO CONTRATANTE: 

 

14.2.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando os pagamentos nas condições e  preços 

pactuados. 

14.2.2. Zelar pelo bem locado. 

14.2.3. Permitir o acesso nas dependências de cada secretaria dos prestadores de serviço da 

empresa contratada a fim que possam executar as tarefas, na forma estabelecida. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

15.1. Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, revogar, a 

qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade, dando 

ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem obrigação de indenizar (art. 49 da Lei 

Federal 8.666/93).  

15.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam 

o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

15.3. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei nº 10.520/02, subsidiariamente na Lei Federal 

nº 8666/93. 

15.4. A participação do licitante neste pregão implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 
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15.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 

o do vencimento. 

15.6. Os Anexos I, II, III, IV, V, VI e VII são partes integrantes deste edital:  

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo Proposta de Preços; 

Anexo III – Modelo de Declaração em atendimento ao inciso VII do Art. 4º da Lei nº 10.520/2002;  

Anexo IV – Modelo de Credenciamento; 

Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Regularidade para com o Ministério do Trabalho; 

Anexo VII – Minuta do Contrato. 

15.7. Quaisquer informações, dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação  do edital, impugnações e recursos, deverão ser solicitadas por escrito ao Município 

de Terra de Areia no Setor de Protocolo, sito na Rua Tancredo Neves, nº 500, ou pelo telefone 

(51) 3666-1285 ramal 212, no horário compreendido entre às 08h e 11h30min e 13h30min às 18h, 

ou ainda por e-mail licitacoes@terradeareia.rs.gov.br, com antecedência mínima de 05  (cinco) dias 

úteis para não licitantes, e 02 (dois) dias úteis para licitantes, da data marcada para recebimento 

dos envelopes. 

15.8. Fica designado o foro da Comarca de Terra de Areia para dirimir quaisquer questões judiciais 

oriundas deste Edital. 

Terra de Areia, 22 de julho de 2022.  

 

  

 

 

ALUÍSIO CURTINOVE TEIXIERA 

Prefeito Municipal 

   

   

   

   

    

 

Este edital e seus anexos foram 

examinados por esta Procuradoria 

Jurídica e estão de acordo com a 

legislação vigente.  

 

RONALDO DOS SANTOS 

Procurador Jurídico  

OAB/RS – 53.951 

mailto:licitacoes@terradeareia.rs.gov.br,


 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

  

 

ANEXO I 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 278/2022  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 

impressoras/copiadoras multifuncionais digitais para reprodução de documentos (fotocópia) e 

impressões preto e branco ou colorido, estando incluídas manutenção preventiva e corretiva  das 

máquinas, de forma presencial, com periodicidade quinzenal ou conforme necessidade do contratante, 

com fornecimento e substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e 

limpeza, bem como, o fornecimento de todo material necessário ao regular processamento das cópias 

e impressões. 

 

2. DO OBJETIVO: O presente documento tem por objetivo estabelecer as condições gerais para a 

prestação de serviço para atender as necessidades do Município de Terra de Areia. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de  

locação de impressoras multifuncional faz-se necessária devido ao grande número de impressões e 

cópias de documentos internos, bem como serviços administrativos da prefeitura e suas secretarias. 

 

4. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

4.1. A empresa contratada fornecerá serviço de impressão sendo os equipamentos locados (com no 

máximo 36 meses de fabricação) em Regime de Comodato. Atenderá as quantidades e configurações 

mínimas exigidas. 

4.2. Controle das impressões feitas através dos contadores internos das impressoras. 

 

4.3. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO: 

 

 ITEM 01 – Impressora tipo Multifuncional com impressão Preto e Branco e Colorido com 

tanque de tinta função Copiadora, Impressora e Scanner:  
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Configurações: Menor Custo de Impressão - Imprima até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas 

coloridas com cada kit de tintas de reposição original. Conectividade Avançada - Impressão wireless 

e Wi-Fi Direct³ integrado, imprima sem fios diretamente do seu smartphone, tablet ou PCs. 

Tecnologia que evite altos custos de impressão e desperdício, garanta qualidade às impressões, além 

de conferir longa vida e alta performance ao equipamento. Aplicativo Smart Panel - Controle sua 

impressora a partir de dispositivos móveis através do novo aplicativo Smart Panel. Impressão 

Otimizada de Fotos - Tons de preto aprimorados para garantir melhor impressão de textura, sombras 

e contraste em fotos. Modo Rascunho Vívido - Alta velocidade de impressão e melhor qualidade 

quando comparado ao modo rascunho tradicional. Modo Criação de Tinta Preta - Combina as tintas 

coloridas para continuar imprimindo e economizando tinta preta. Tecnologia de abastecimento 

EcoFit - simples, sem sujeira e sem desperdícios. Impressão Tecnologia de impressão: Jato de tinta 

Heat-Free MicroPiezo® Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressão 

ISO: 10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta) Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto 

e 15 ppm em cores (rascunho, A4/carta) Cópia Velocidade de cópia ISO: 7,7 cpm em preto e 3,8 

cpm em cores (A4/carta) Tamanho máximo da cópia: A4/carta - 1.200 dpi x 2.400 dp Scanner 

Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido Resolução óptica: 1.200 dpi x 2.400 

dpi Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída Profundidade de bit 

monocromático: 16 bits de entrada, 1 bit de salida Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de 

entrada, 8 bits de salida Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm Velocidade de 

digitalização: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi) 

Manuseio do Papel Suporte de Papel: Foto: 10x15 cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm), 13x18 cm 

(5x7 in) Tamanhos de papel: Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Oficio (215.9 x 

340.4mm), Oficio 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia carta, A6 Foto: 

10x15 cm (4x6 in), 13x18 cm (5x7 in), 16:9 wide (102x108mm), 8x10 in Envelopes: #10 Definido 

pelo Usuário: 54x86 to 215.9x1200 mm Tamanho máximo do papel: 215.9 mm x 1.200 mmTipos de 

papel: Comum e Papéis Especiais para fotos e convites Capacidade de papel: alimentação traseira: 

hasta 100 folhas (A4/Carta) Capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4 Capacidade de 

bandeja de saída: 30 folhas de papel A4 Conectividade Conectividade padrão: USB 2.0 de alta 

velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct Protocolos de impressão em rede: TCP/IPv4, TCP/IPv6 

Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, 

WSD, LLTD WEP (64bit/128bit),WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES),WPA3-SAE (AES) 

Segurança WLAN: WEP (64-bit/128-bit), WPAPSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE 
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(AES) Voltagem Voltagem nominal: AC 100 - 240 V Frequência nominal: 50 - 60 Hz Consumo de 

energia: 12 W em operação e 0,7 W em repouso Sistemas Operacionais Compátiveis Windows 

Vista® / 7 / 8 / 8.1 /10 ou mais recente (32 bit, 64 bit) Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente 

Mac OS X 10.5.8 ou mais recente Mac OS 11 ou mais recente. 

 

  ITEM 02 – Impressora tipo Multifuncional Médio Porte com impressão Preto e Branco tamanho 

A4 função Copiadora, Impressora e Scanner: 

 

Configurações: Tecnologia: laser de folha solta ou led; Impressões P&B; Qualidade de impressão 

mínima 1.200 x 1.200 dpi; Velocidade de impressão P&B mínima: 40 ppm em tamanho A4; Memória 

mínima de 512MB; Processador de 800MHZ; Conectividade via placa de rede padrão ethernet 

10/100/1000, USB 2.0; Capacidade de cópia e impressão em frente e verso de forma automática; 

Capacidade mínima de alimentação (entrada de papel) de 300 folhas; Suporte para impressão em 

linguagem PCL 6, Ps3 genuíno ou emulado; Compatibilidade com sistema operacional Windows Vista, 

Windows 7, Windows 8, e Linux; Capacidade de impressão e cópia em tamanhos A4, carta e ofício; 

Vidro de originais tamanho ofício; Deve aceitar os seguintes tipos de papel: papel comum, papel 

reciclado e papel espesso; Painel touchscreen; Alimentador automático de originais frente e verso de 

passagem única com capacidade mínima de 50 folhas; Ciclo Mensal de no mínimo 50.000 impressões 

- Os equipamentos ser padronizados da mesma marca e modelo para o manuseio dos insumos. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 

5.1. Fornecer os serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o 

material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos; 

5.2. A Contratada deverá atender aos pedidos de manutenção preventiva e corretiva de forma on site 

(no local), quando solicitados pelo Município de Terra de Areia, nos locais em que os equipamentos 

estiverem instalados, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme horário de 

funcionamento da Secretaria, ou seja, das 08h às 11h30min e das 13h30min às 18h, de segunda à sexta-

feira, sendo de sua responsabilidade todo material necessário ao perfeito funcionamento dos 

equipamentos; 

5.3. Os equipamentos devem ser mantidos em perfeito estado de funcionamento, sendo que para 

tanto as manutenções preventivas e corretivas não podem implicar em qualquer ônus para o Município 

de Terra de Areia. 
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5.4. As execuções das manutenções devem seguir as recomendações técnicas do fabricante, sem que 

isso ocasione qualquer prejuízo à execução dos serviços;  

5.5. Caso a manutenção preventiva ou corretiva exija troca de peças que não tenham reposição 

imediata e/ou caso seja necessária à retirada do equipamento, inclusive por indisponibilidade de peças, 

a contratada deverá providenciar a instalação de outro equipamento com as mesmas especificações, 

facultado à empresa a reposição da impressora consertada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

5.6. A Contratada deverá providenciar a substituição do equipamento que apresentar quantidade 

excessiva de defeitos e manutenções, causando atrasos e prejuízo ao serviço, a critério do Município 

de Terra de Areia, por outro em perfeito funcionamento e de mesma especificação do substituído, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da solicitação feita pelo Município de Terra de Areia. 

5.7. A Contratada deverá proceder à substituição de equipamento pendente de assistência técnica 

por outro em perfeito funcionamento e de mesma especificação do substituído em até 24 (vinte e quatro) 

horas, a partir da solicitação do Município de Terra de Areia. 

5.8. Cabe à Contratada a instalação de todos os suprimentos, acessórios, componentes ou outros 

materiais que exijam conhecimento técnico; 

5.9. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

 

6.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e 

preços pactuados. 

6.2. Zelar pelo bem locado. 

6.3. Permitir o acesso nas dependências de cada secretaria dos prestadores de serviço da empresa 

contratada a fim que possam executar as tarefas, na forma estabelecida. 

 

7. DA GARANTIA: 

 

7.1. A Contratada deverá oferecer garantia total, incluindo troca de equipamentos defeituosos e 

assistência técnica;  

7.2. Contratada será responsável pela garantia do produto ofertado de acordo com as normas exigidas 

(incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica). 
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8. DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

8.1. Os equipamentos (com no máximo 36 meses de fabricação) serão em Regime de Comodato e 

deverão ser entregues e instalados sem nenhum custo adicional, inclusive com estabilizadores / 

transformadores fornecidos pela contratada; 

8.2. A empresa vencedora deve se adaptar aos tipos de tomadas existentes nos prédios que receberão 

os  equipamentos; 

8.3. A empresa vencedora deverá arcar com todos os custos diretos e indiretos oriundos da 

manutenção incluindo, transporte e peças, serviços de manutenção preventiva, corretiva e reposição de 

peças, bem como todo material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, 

exceto o fornecimento de papel que caberá ao contratante. 

8.4. O prazo de entrega e instalação dos equipamentos é de, no máximo, 10 (dez) dias corridos após                            

a emissão da ordem de serviço. 

8.5. As notas fiscais deverão ser emitidas mensalmente e virem acompanhadas do relatório mensal 

dos serviços prestados por secretaria. 

 

9. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

 

9.1. O prazo de execução do serviço prestado será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos, se houver interesse da Administração, até o limite previsto no artigo 57 

da lei 8.666/1993. 

_______________________________ 

Jaqueline Bertoldi de Mattos 

Secretária Municipal de Administração e Planejamento 
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ANEXO II 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 278/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022 

 

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

Empresa: CNPJ: 

E-mail: Telefone: 

 

 

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, 

bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, materiais 

empregados, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, quaisquer contribuições sociais, 

impostos, obrigações entre outros. 

 

Item  Descrição Quant. 
Valor 

 Mensal por 
Equipamento 

01 

Impressora tipo Multifuncional com impressão Preto e 

Branco e Colorida com tanque de tinta função Copiadora, 

Impressora e Scanner, conforme especificações 

constantes no Termo de Referência, Anexo I, do edital. 

04 

 

02 

Impressora tipo Multifuncional Médio Porte tamanho A4 

função Copiadora, Impressora e Scanner, conforme 

especificações constantes no Termo de Referência, Anexo 

I, do edital. 

25 

 

VALOR TOTAL MENSAL:   R$ 

 

 

 

Nome do representante 

Portador do CPF nº 
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ANEXO III 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 278/2022  

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO 

AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002 (*) 

 

 

 

 

 

Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520, de 17.07.2002, declaramos 

que a empresa ..........................................................., CNPJ nº.................................... cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Pregão Presencial nº 022/2022. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

Assinatura do Representante Legal 

Portador do CPF nº 
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ANEXO IV 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 278/2022  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

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

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

participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Terra de Areia, na modalidade de 

Pregão Presencial, sob o n.º 022/2022, na qualidade de 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. 

 

 

 

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

 

 

 

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

Assinatura do Representante Legal 

Portador do CPF nº 

 

 

 

Obs.: 

1. caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste 

procedimento licitatório. 

 

2. este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do documento exigido 

no sub item 3.4. do edital (parte grifada). 
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ANEXO V 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 278/2022  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 “DECLARAÇÃO” 
À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

At. - Pregoeiro e aos Membros da Comissão 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ...................(endereço completo).....................,inscrita 

no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), 

no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 

inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 

inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de 

contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes. 

 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

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

 

 

 

 

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

Assinatura do Representante Legal 

Portador do CPF nº 
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ANEXO VI 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 278/2022  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE                     PARA COM O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

 

“DECLARAÇÃO” 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

At. - Pregoeiro e aos Membros da Comissão. 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .......(endereço completo)...., inscrita no CNPJ 

sob n°........................................., neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), 

no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 

está em  situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 

disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso 

V do artigo 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Por ser verdade assina a presente. 

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

 

 

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

Assinatura do Representante Legal 

Portador do CPF n
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ANEXO VII 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 278/2022  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022 

 

MINUTA DO CONTRATO Nº XX/2022 

 

 

O Município de Terra de Areia, pessoa jurídica de direito público interno, criado pela Lei Estadual nº 

4691, inscrito no CGC/MF sob o nº 90.256.660/0001-20, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal Sr. Aluísio Curtinove Teixeira, brasileiro, casado, CPF nº 581.657.380-20 e CI nº 

5049953176 com poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante 

denominado CONTRATANTE e a empresa, CNPJ n°............................ com sede na ......................, 

cep: ........., em Cidade/Estado, representada neste ato pela(o) nome, nacionalidade, estado civil, 

profissão, CPF n°.................. e CI n° .........................., residente e domiciliado no endereço, doravante 

denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo 

despacho do Processo Licitatório nº 278/2022, conforme Pregão Presencial nº 022/2022, de acordo com 

a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, declaram por este instrumento, e na melhor forma 

do direito, ter justo e acertado entre si, mediante cláusulas e condições a seguir expostas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

 

O objeto do presente contrato corporifica-se na prestação de serviços de locação de 

impressoras/copiadoras multifuncionais digitais para reprodução de documentos (fotocópia) e 

impressões preto e branco ou colorido, estando incluídas manutenção preventiva e corretiva  das 

máquinas, de forma presencial, com periodicidade quinzenal ou conforme necessidade do 

contratante, com fornecimento e substituição de peças, componentes e materiais utilizados na 

manutenção e limpeza, bem como, o fornecimento de todo material necessário ao regular 

processamento das cópias e impressões, conforme descrito e especificado no Anexo I – Termo de 

Referências, conforme tabela abaixo: 

Item  Descrição Quant. 
Valor 

 Mensal por 
Equipamento 

01 

Impressora tipo Multifuncional com impressão Preto e 

Branco e Colorida com tanque de tinta função Copiadora, 

Impressora e Scanner, conforme especificações 

04 
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constantes no Termo de Referência, Anexo I, do edital. 

02 

Impressora tipo Multifuncional Médio Porte tamanho A4 

função Copiadora, Impressora e Scanner, conforme 

especificações constantes no Termo de Referência, Anexo 

I, do edital. 

25 

 

VALOR TOTAL MENSAL:   R$ 

 

Este instrumento contratual é vinculado ao Processo Licitatório nº 278/2022, Pregão 

Presencial nº 022/2022, e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

a) Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando os pagamentos nas condições e preços 

pactuados. 

b) Zelar pelo bem locado. 

c) Permitir o acesso nas dependências de cada secretaria dos prestadores de serviço da 

empresa contratada a fim que possam executar as tarefas, na forma estabelecida.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

a) Fornecer os serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo 

o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos; 

b) A Contratada deverá atender aos pedidos de manutenção preventiva e corretiva de forma 

on site (no local), quando solicitados pelo Município de Terra de Areia, nos locais em que os 

equipamentos estiverem instalados, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme 

horário de funcionamento da Secretaria, ou seja, das 08h às 11h30min. e das 13h30min. às 18h, de 

Segunda à Sexta-feira, sendo de sua responsabilidade todo material necessário ao perfeito 

funcionamento dos equipamentos; 

c) Os equipamentos devem ser mantidos em perfeito estado de funcionamento, sendo que 

para tanto as manutenções preventivas e corretivas não podem implicar em qualquer ônus para o 

Município de Terra de Areia. 

d) As execuções das manutenções devem seguir as recomendações técnicas do fabricante, 

sem que isso ocasione qualquer prejuízo à execução dos serviços; 

e) Caso a manutenção preventiva ou corretiva exija troca de peças que não tenham 

reposição imediata e/ou caso seja necessária à retirada do equipamento, inclusive por 

indisponibilidade de peças, a contratada deverá providenciar a instalação de outro equipamento 
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com as mesmas especificações, facultado à empresa a reposição da impressora consertada, no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

f) A Contratada deverá providenciar a substituição do equipamento que apresentar 

quantidade excessiva de defeitos e manutenções, causando atrasos e prejuízo ao serviço, a critério 

do Município de Terra de Areia,  por outro em perfeito funcionamento e de mesma especificação 

do substituído, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da solicitação feita pelo Município de 

Terra de Areia. 

g) A Contratada deverá proceder à substituição de equipamento pendente de assistência 

técnica por outro em perfeito funcionamento e de mesma especificação do substituído em até 24 

(vinte e quatro)                               horas, a partir da solicitação do Município de Terra de Areia. 

h) Cabe à Contratada a instalação de todos os suprimentos, acessórios, componentes ou 

outros materiais que exijam conhecimento técnico; 

i) A emissão dos relatórios de cópias deverão ser entregues no momento da realização dos 

serviços e enviados mensalmente juntamente com as Notas Fiscais de Prestação de Serviços para 

e-mail contabilidade@terradeareia.rs.gov.br. 

j) O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO: 

 

a) O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovado a critério 

do CONTRATANTE, de acordo com o art. 57, II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

b) O prazo de entrega e instalação dos equipamentos é de, no máximo, 10 (dez) dias 

corridos  após a emissão da ordem de serviço. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: 

 

a) Pelos serviços acima mencionados, A CONTRATADA receberá o valor total de R$         

(valor por escrito), sendo pago R$......... (valor por escrito) mensais, por cada cópia preto/branco 

excedente será pago R$ ...,.. (valor por escrito), e cópia colorida excedente será pago R$ ...,.. (valor 

por escrito), mediante apresentação de Nota Fiscal (ou equivalente) devidamente detalhado por 

lote e a quantidade  de cópias impressoras no mês de referência devidamente assinada pelo 

secretários responsáveis. 

b) O valor será pago até 20 (vigésimo) dia do mês subsequente apresentação das notas 
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fiscais na contabilidade. 

c) As notas fiscais deverão acompanhar ainda, as certidões fiscais e trabalhistas, documentos 

exigidos na Cláusula 6.1.2. do edital. 

d) A contratada deverá informar ao contratante nome do Banco, Agência e Conta Corrente 

para depósito online, ou boleto bancário. 

e) No valor acima estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga, impostos, 

obrigações entre outros. 

f) O presente contrato prevê o IPCA/IBGE como índice de reajuste, em hipótese de 

reequilíbrio econômico financeiro, tal qual preceituado no artigo 65, da Lei 8.666/93, desde que 

devidamente justificado. Em caso de renovação deste contrato o valor poderá ser reajustado, a pedido 

da parte interessada, pelo IPCA/IBGE, ou outro índice que vier a substitui-lo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotação 

orçamentária: 

02 – Gabinete do Prefeito; 

2002 – Locação de Máquinas e Equipamentos; 

33.90.39.00 – Outros Serv. Terceiro Pessoa Jurídica – (1386); 

 

03 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; 

2003 – Adm. Manutenção; 

33.90.39.00 – Outros Serv. Terceiro Pessoa Jurídica - (33); 

 

04 – Secretaria Municipal da Fazenda; 

2004 – Adm. Manutenção; 

33.90.39.00 – Outros Serv. Terceiro Pessoa Jurídica - (55); 

 

05- Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

06 – Gastos com Recurso Vinculado; 

2043 – Cota Parte Salário Educação; 

33.90.39.00 – Outros Serv. Terceiro Pessoa Jurídica – (140); 

 

06 – Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente; 

2006 – Adm. Manutenção; 

33.30.39.00 – Outros Serv. Terceiros PJ (158); 

 

07 – Secretaria Municipal da Saúde; 

04 – FMS – ASPS; 

2089 – Manutenção FMS; 
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33.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros PJ (187); 

 

08 – Secretaria Municipal de Obras e Trânsito; 

2008 – Adm. Manutenção; 

33.90.39.00 – Outros Serv. Terceiro Pessoa Jurídica – (263). 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO:  

 

a) Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 

8.666/93, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial por parte do 

CONTRATANTE; 

b) A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas 

no art. 79 da Lei 8.666/93; 

c) A CONTRATADA reconhece o direito do CONTRATANTE no caso de rescisão, nas 

hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93; 

d) Qualquer das partes que desejar rescindir o presente contrato deverá comunicar a outra 

com antecedência de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES E MULTA: 

 

Sem prejuízo do previsto nos artigos 86 à 88 da Lei Federal nº 8666/93, o licitante 

vencedor poderá sofrer as seguintes penalidades: 

a) Caso ocorram pequenas irregularidades: advertência; 

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

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor estimado da contratação; 

c) Executar o contrato com irregularidades: passíveis de correção durante a execução 

e sem prejuízo ao resultado: advertência e ressarcimento ao erário público dos prejuízos causados; 

d) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os 

quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento) sobre o valor atualizado do contrato; 

e) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 01 (um) ano e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor 

correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

f) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
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atualizado do contrato; 

g) Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato 

pela variação do IPCA/IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo; 

h) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 

previsto na Lei federal nº 8.666/1993; 

i) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração; 

j) Após este contrato ser firmado pelas partes, o mesmo só poderá ser suspenso nos casos 

previstos em lei, respondendo aquele que der causa pelo inadimplemento imotivado às 

cominações pertinentes; 

h) O atraso citado na cláusula “12.4”, por mais de 10(dez) dias, implicará na aplicação da 

multa de 20% sobre o valor total da mesma e poderá acarretar a anulação da contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – CASOS OMISSOS: 

 

a) Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, legislação e demais 

princípios jurídicos aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO: 

 

a) Fica eleito o foro da Comarca de Terra de Areia para dirimir quaisquer questões 

oriundas do presente Contrato. 

b) E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em três vias de 

igual teor e forma, que após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas 

testemunhas. 

 

Terra de Areia, ........ de .............. de 2022. 

 

 

 

 

CONTRATANTE 

ALUÍSIO CURTINOVE TEIXEIRA 

Prefeito Municipal 

CONTRATADA 

____________________________________ 

Representante Legal da Empresa 
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TESTEMUNHAS: 

 

1 -    

CPF: 

 

2 -   

CPF: Aprovado por: 


