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DITA I,
PR}]GÃO PRESENCIAL N" I I 9/20I8-CPL
'fll'(): \ll.NOR l'RlrÇO (il.OBAL
OR(;A() INTEI{ESSAI)O: Sc'crctaria de Plane'iamcnto. f'azcr.tdit e ( ie--s1ilo Orcittttcnlririit.
PR()CllSS() Al)MINISTRATIVO: I2.001.l.ltli20I 8 - ShlrAZ(iO
l)AI',\ l)1.- ItE( EIllllI..N-IO E AIlERTtlllA l)OS ENVEI,OI'ES: I)ia 09 dc.laneiro tlc
20l9. às l{h (.lLratorzc horas). ('aso ocorra ponto I'ircultatiro ou outro inrl.rcclinrcn1i, Icr:ul- a
irlcscntc licitaçiio ser'h rcalizacla rro 1.»imciro dia util sLrbscclticntc.
II

.\ I)r'cieitLtra !lunicipal cle hnperatriz - MA. atrar cs cla I'rcgoeila Ollcial c l4ripc tlc,\poio
tlcsilrnatlos p!.la l)orlaria N'753-+. dc l9 de.lulho de l0lÍ.i. torna p[rhlico. para conhccirrcnlo
rlos intercssudos. que rcalizará c.julgarii a licitação acinra inciicach r rccehcrá os crtreLrpes
l'lt()l'( )Sl.\ Dl . l'ltl (0s c Il,\Bll Il;\(À() rrr lluu I rhano sirnto§. n" lír57. Bairro
Juçara, lmperatriz /MA. rcgido pcla I-e i Fcderal rr" l().510. de l7 tlc.iulho tlc l(X)1. [)ccrr.to
N'lunicipal n" 22t)007.1-ei C'onrplenrentar n" 1ll. dc 1-l de tlezenrhlo dc l(X)1. ultclrrtia pela
l.ci Conrpk'mentar no l;{7. de 07 de agosto cle 2014. l)ecrekr l:ctlcral rr" ll.-i.iÍi. tle' í)(r dc
oLttLtbro cle 101,í e por estc Edital e scus anexos. aplicando-sc strbsidialiunrcntc" no quc
coube'Lclt.r. as disposiçries da Lei r.r." t1.666i9i e denrais normas reqrrlarne'ntares apliclir e i: lr
csp('c ie:

l. Do oBJtit-o
1.1. Contrataçàrl clc emprcsa para Prestação de Selviços dc lnrprcssão
('trqrorativa c,[ Outsourcing. detlnido como a prestação dc scrr iços

t'

Ileprouratiu

por r:rcio

dir

tlisponihilidatle dc equipamentos. conro Impressoras- Copiadoras e,/oLr Multilirnc itrnais. senclo
a contratoda responsável pela Manutenção dos Ilcluipamentos e Supo c l-ócnico- rlelrn dtr
lirrutc inrcr.tto e Instalaçâo de Solivnare I-icenciado e prestaçào dos serviços,.lc (lercn c iant cr.tto.
Ittr crtát itt. ( ontabiiizaçiro dc lnrpressõc's. Ctipias e [)igitalizações para atcntlcr irs dcrnarrtlirs
tla Secrctaria \lunicipal dc l)lane'iamento. Fazentla c (icsti-io Or'çunrentiiril. corÍirrrne
cspccitrcaçt)cs e quantitati\'os descritos no ANEXO I c li'rnto dc l{elcrência.

l.l.

O

1.3.

t)A DESCRIÇÃO DO Ol]JI]TO COM StrA ESptr.Ctl'I('/\(tÃO',lí_(

rtlor glohal

cstinraclo de acoldo colu os pl'!,ç()s pnúicados lt() lt1r,r'ca(l(). l.ula rr lclcritlir
dos
serviços
c'de ILS 20{.800,0-l (duzentos e quâtro mil, oitoctntos reais c qu:rtro
l)restaçà()
crn tal'os ).

\t( ,\

l.-1.1 . Serviços a serem crecutatlos
Os ctluipamcntos a sercrn disponibilizados pela contratatla para a prcstaçtjo dos selriços clc
ottlsourcing ot'iundos dcste contralo cler c[n scr novos. sct)l uso arrtcrior. lacfatlos t]e lábrica c
ent scu ítltirno estágio de rcvisão tecnológica. de soÍtlrare e hardlare. .lLlntantcnte cr)nl os
ccluipanrcntos der erão ser entregues (rs rL'spr,ctivos ntanulis de operaçâo. cnt porturuês. sern
qualcluer ônus para o Contratante.

l.-1.1.1. Os scn.iços de ttutsourt'ing de in.rprcssões c rcprogrâtla corporatir,a. alr"irn da gcstào
cottlllletl tlos se'niços atrar'és cle softuare de gercnciuncnto- conrprccntlcnr os scgrrintcs
clr'nrent()s ou atir idaclcs:

a1

()

litrnccintettto dos c'quip ulrsntos cn'r resinrc clc collrod.lto
cll lirnciortrulcnlo:

r.lcr

itl;.urrcntc irr'laLt.l,rs.

con lluulaclos e

RLra

[]rbano Santos.
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b) A possibiliclade de atualização periódica dos ecluipamentos lirrtrecidos dc nroclo giu iultir a
rnoclern izaçirrr do parquc dc imprcssoras e copiadt,ras do órgão c o ate nt.l itt'tctrto rlc rlcrttantla

lirtula:
c) A prcstaçiio de sclr iço dc manutençào pleventila c correlir a. inclu:ir e pitra suhslilLtiçl-ur tle
equipanrcntos ()u peças danill cadas:

d) O lirrnecimenlo tle insumos c suprimcntos (cartucho dc toncr'. cilindros-

tcvclacfur'cs.

l'r.rsoIcs. etc.:

c) l)rcstação dos scrviços tle gerenciamcnto completo dos ativos alocatlos. utilizanrio

o

soíilarc especilicado

neste docunlento. com provisão dc inrentário- pernrisst)es clc usuiirit'sl.rernrissões por setorcs eiou deparlanrenlos. além. é claro. da contabilizaçâo dc intltressi,esciipias c rligital izaçrics:
l) ( ) :cr r iç,' "itt l,,cr," rlc suprrrlq ti't t:icU ito usuári,r.
1.3.1.2. ,\s atir idadcs elencadas ahaixo não Íàzenr parte clo escol.ro .lcsta coutrirlaçi():
lr) O lirlnc'cinrcnto clc papel:

b) A lcsl.rorrsabilidadc pelo gcrerrciamento de accsso c collsumo. ou sc-iu. a dclinição das
diretrizcs e pcrnr issõcs:
c)A lrscalizaçlio e vcriÍicaçâo das métricas de consumoi
d) O controlc dos chamados telcnicos de suporte:
c) O local para o descrnpenho das atii idacles aletas ao rcspectir o conlrato do rirgào:
l.-j.2. Os equipamcntos a serem Íornecidos

a

prcstação dos scrviços de tstrlsourt'ing na Sl:lrAl(iO. cxigc-sc. cla
cni prcsacontrâtada. que disponibilize ate 25 (Vinte e cirrco) erluipanrentr)s nr)\()s- sL'nr uso
arlterior (prinleiro uso). enr linha de plodução do labricantc- r.riio lcnranu Iat urirdos. niro
recondicionatlos. não refbrnradrls e cm perÍeitas condiçõcs de ÍLncionlnrcnlo e protlutividucle
c conr especilicaçôes mínimas paril e\ecutar os serriçr,s nas ct»rdiçircs dellnidas. Por tipo tle

l.-3.2.1. Para

ec;uipamento.

l.-i.2.2. r\s Íianquias mensais estimadas para c(rpias c inrpressties. por tipo de eqrripanrcnto.
lirraur dcÍlnitlas conr basc em análiscs estatísticas tlas mótlias hist(rricas dc clocurncrrtos
intpressos e copia<Jos nos equipamcntos atualnrente instalados na instituição e lênr o ohictir tr
dt untantir il c()ntralarla unta garantia nrinima contrattral. sustcntárcl li nirnccimnrcrrtc plla ir
c\ecuÇaio dos scri. iços.
1.3.2.-3. I,iquipamento

t)ispositiio

Tipo 0l

ultitirncional NÍON()CRONl.i l l(
I)igitalizaçào l)apel A-lrOficio - 52 ppm (carta).
NI

(

)

e(,nrpatí\cl conr (itipia.

lrrr1rr-c'ssiio e

Franquia mensal por equipanrento: 10.000 c(rpias c/ou intprersircs
Irranquia total: 2i0.000 cópias eiou impressões
Os equiparnentos clo tipo I deverão ser geogralicarncnte distrihuicios c instalados nos l,rerLis
clcterrlinados c escolhidos. conlorrre a denranda de utilização para csl!, tipo (lc equipan')cnto.
n()r eil(lir Jit i:i,r Jesttr secrclir[i3.
a) Espccificaçõcs Tócnicas do Equipamcnto TII,O 0l
Iotlos os eqttipittlentos d!-\ cnt s(-r igtrais lrnc-smi.r nrlre c Dtoclelo)- sdfen'l n()\,()s e cstar!'nl cnl
linha tlc pt'otlLtçlitr ii época da assinatura do contrato e dc\dm cstal acorrparrhldos rlc torios os
accsstirios neccssários ao cuntprintcnltr dc todas as características tecnicas ahairo:
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Configuraçires básicas
. Velocidade de impressão: até.{5 ppm:
o Ciclo dc trabalho: Ate! 100.000 imagens/mês:
. Velocidade do processzrdor: no nríninro 500 Mtlz:
o Menr(rria dc Impressào: no rlíninro I CilS (padrào ou total instalitda- settttr aceita ir itdiç;i,'
dc nrirclulos opcionais para atingir a quantidade de memtiria exigitla):
o Concctir idade: I 0i l00i 1000 Base I Ethernet. Lrsll 2.0 de alta relocidatlc e intpressiio
dirctarncnte dc clispositivo ílash tlSB (Pen Drive):
o Saíiia fientc e lerso:Padrão:

o
.
o
.
o
.
o
o
.
.
.
o
.
.
o
o
o
o
o
.
o
o
o
.

Cópia
Resolução nráxima de cópia: no rnínimo 600 x 600 dpit
'Icmpo cle saída da primeira cópia: no Ináximo lOscgundos:
Recursos tle ctlpia: controle de escurecimento ou ajuste de flndo. r,hrias páginrs nurna
lblha:

lmpressão
RL's()luçart) de inrpressão:1200 x I 200 dpi:
'[cnrpo cic saída cla plinreira página: no uráximo 10 segundos:
l-inguagcm de descriçào de páginas (PDL): F.mulação PCL H 5. l:nrulitçlio l'('l- tt (r.
IJmulaçãoPDF. l:mulação Post Script 3:
Recursos dc inrpressão:várias páginas numa firlha. imprinril de clispositiro de nrcurritia
usb. imprcssão seÍ.rura.modo de economizr de tonner e pulal piiginas cnr hratrco:

Digitalização
Destino da digitalização:Digitalizar para rede. USB ou e-mail:
Fax
R.ecursos dc Íàx:catálogo dc endercços.

fàr programado,i atrasado. e ncun.rinhanrento dc

l'itx

para lirx- c-nrail c serviclor/comptúador:

Drir cls dc implcssão
Supoúe tkr sistcnra operacional:Mac OS. Linux e Windou's:
C apacidades dc Íontes
l-ontcs Post ScriptG--r: no mínimo 80:
Fonlcs P('1. R: no rnínirno 80:

Manuseio do papel
C'apacidade de saída:no mínimo. 150 Ítrlhas:

Alinrcntador dc originais
,,\linrentador de clocunrento autorrático duplex conr capacidadc rttinirtn parir 50 lirlhas:
Iamanhos rnárimo suporlado: Oflcio. ll6 r i56 nrm (t1.5 x l4 in):
Capacidade de papel
[]andc.ia rnultil uncional: no rnÍnirno 100 fblhas:
Capacidade de papel inicial instalada: no mínirno 500 lolhas:
Capacitlade de cxpansão para atc. no mínimo. l.(XX) lirlhas atrarós da inslalação tie
bandc'ias ad icionais:
Tanranho do papcl
'l'arnanhos personalizaclos:
atrt tantanho Olício. ]16 r .156 rnm (11.5 r 1.1 in):
Ílecursos tle segurança
Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçala
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Autcnlicação dc rede. Controles de acesso. [-og de auditoria.SNMI) e Itrpressiio scgura:

Energia
('onsunro/potência
máximo 900 W':
[]nr espera: no ntirimo 60 W:
Enr modo de economia de energia ou suspensào: no márimo 5 \\':
(lert iÍlcação:En\ [:RGY S'I'AR.R]
F.nr operaçào: no

l.-i.2.{. Equipamento TIPO 02
Dispositivo N4ultiÍirncional ('OLORID() compatír,cl com Cópiâ. Inrpressão e Digitalizaçào
r\.1 e

Âi.

Quantidade: 02 (dois) equipamentos;
Irranquia ntcrrsal pol cquipamento: 10.000 cópias e/ou impresst)cs
Irranquia total: 10.000 cópias e/ou impressões
Os 0l (dois) L'quipanrcntos do tipo 02. dc imprcssão colorida. dererào scl ucoqrallcar rr -'ntc
distrihuidos c instalados nos locais detcrminados e escolhidos. conl'ornrc a clcnranJrr clc
Lrti)izaçrio piuo este tipo de equipamento. por cada divisão dcsla scclcleria NO\'llj l)O
( ) I{( i.\( ).
a) Iispecit'icaçõcs Ti'cnicas do Equipamento Tipo 02
Ittdos os et;Lti1:litnrentos dcrenr ser iguais (nresnra marca c rlodclo). sercn] n()\()s c est uiinl cnr
linha rlc protluçâo à época da assinatura do colrtrato e tlcverl estar acourpanlntlos tlc t.rclos os
acess(rrios ncccssários ao cuntprillctrto de todas as caractcrísticas tecrricas ahriro:
Configurações básicas
o Funções padrào: cópia. c-mail. implcssão. digitalizaçào c lar:
o Vclocidatlc cle c,ipia in:prcssà,':
. ('()rcs: rto rrríninrrr -1u ppnr:

.
o
o
o
o
.
o

o

Proto e b[anco: no mínirro 30 ppm:
(liclo dc trabalho: no nrinimo80.000 imagcns/môs:

Conectiridade: l0/100/1000 BaseT l:thernet. lnrpressão direta atrar,és tlc clispositivo llash
tJSU (Pcn drive)r
[.]nidade tle disco rígido: no nrínimol60GB:
Pnrcessador: no ntinimo I GHz:
\'ícnrória do dispositivo: no mírrimolGB:
Tct.ttpo tlc saida cla prinreira impressão: no rnáxinro l0 segrrndos para irrpressào cm corcs
c

cr11

prct():

.,\lirnenlatlor dc oliginais: alimentador de docurnento autonrático tluplcr
pala ate 100 Í'olhas:

cor.r'r

clpaciilarlc

('ripia

o
.
.
o

Rcsolução máxima de c(rpia:600 r 600 dpi:
Rccursos de c(rpia: Frcnte e i,erso automáIico. Criaçào dc lir le to. Ctipia dc ear.tcir.l tlc
identidade:

lmpressão
I.inguagerr de clescrição de priginas (PDL):Adobc PostScriprr-rr i r\r. I)('l- tr: 5. I)C[- «
PI)I]:
Rcsoluçâo nráxinra de intpressiio: 1 200 x 1200 dpi:
Rua
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Recursos de inrpressão:Criação de livreto. Impressào a partir de unidadc USB. Inrpressr)o

scgulil:

. Suporte do sislenra operacional
o \llc ()S. I.inus c Windous:

.
o

l)igit:tlização
Recursos tle digitalização:.1PE(i. PDI:. Digitalizaçrio para retlc. 1-llrl:. XI'S:

Dcstino da digitalização:PC. Ir'l-P oLr Sccure F'TI)
dispositiro de mernória l-iSIl. Digitalização para c-ntail:

ou II I l l'S.

[)igitalizaçã() part

Segurança
. Características de segurança padrão:Controles dc acesso. AutL'nticação dc recic. SNMPviSSI-.
. Impress.io segura, Digitalização protegida:
o Manuseio do papel
. Capacidade inicial de papel: no mínimo 500 Íblhas:
o Capacidade máxima de papel: 4.000 Íblhas:
o Capacidade de saida: no mínimo 250 Íblhas.

.
o
o
-

Energia
Consuntor potência
[:rr operação: no máximo 900 W;
Flnr nrodo de economia de energia ou susperrsào: no nráxinro 5

\\':

('ertiÍicação:ENER(;Y Sl'ARall

l.-3.2.5 llequisitos obrigatórios dos equipamentos â sercm instalados

Os cquipamentos otrjetos do contruto de outsourcing derem seguir as scgttinlcs cliletrizçs
dclinidas para a garantia da conlirrnridade conr as aliridatlcs tlcscnr olr itlirs por esta
superinlcndência
a) Os equipamenk)s devem scr no\os- de primeiro uso- nào-renranu I'at uratlo e cnr linlia dc
protlução ckrs làbricantes. comprovado atrar"és de nota Ílscal dos làhricar.rtes. distribuidores ou
Íirrnececlores.
b) A L,icitante der,erá apresentar documento. comprovando cluc os ccluipanrentos oÍêrtados
está'() er.]l linha de produção.
c)r\ Licitantc deverá apresenlar comprovação que il sua equipc lécrrica possui capacitaçà,,
para atendimcnto dos chamados relacionados à manutenção dos equiPanrcntos. atrar crs dc
ccrtificaçzio técnica do labricante dos equipamentos.
tl)'lirdos os ccluipamentos devem ser compativeis conr \4A('OS. \\rintlos s c I-inur.
1..1.2.ó. Sofhvare de Gerenciamento de lmprcssões

As inrprcssires.

c<ipias c digitalizaçires oriundas desta conuataçiro dcr et'io scr ob.jelos clc
aLrditoria pcnranentc corr utilizaçào de soliuare de gerenciamcnto honrokrgaclo pclo
lihlicarrte clos cquipanrcntos ol'ertados. Os custos nrcnsais de utilizaçio do soÍirrarc dcr clio
eotllpor o custo total nrensal cla prestaçào dos serr iços. nào cabendo lrcnhunt cLrsto aclicional ii
c0rllratantc.
,\ criuôrtcia de utilizaçào do soliuare de gercncianrento (billrctasen:) i' aplicrrrcl. poi. u
cotrtrataçào é da solução conrpleta de out.sourting c enlolve urr.r rrirlrrcro sigrrillcatiro {c
rráquinas. conr quantidade de ctipias c impress('jes sLrl.rclior a 10.(XX) ctipias rners.
O soliwarc dc gerctrcianrcnto dr,- inrplessio c rccomcndado pala a lctluçào do custo total clc
Ilult Iirbitnir Sarrtos. 1657 []nirro.luçarir
CI:l): ôr.900-505 - Irrperirtriz \t,\
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inrpressão. por permitir a diminuição do número de c(rpias e o dcsperclícir'r- por meio clo
controlc' sobrc a Illa de impressão e cventual delcrminaçào dc colas. inclLrsive para ctipils.
para usuários ou grupos de usuários. Com ele lambém e possír'cl extrtit' r'clatórios de
utilizaçào- o que possibilita melhorias no planejanrento e gestiio dls desltcslts con.r

oltl.\(,

rc in,q.

O c()ntratautc der erá se rcsponsabilizar pela criação das regras especíticas pilia cadil grupo de
tr;rbalho. delinindo clararrente quenr poderá utilizar cada recurso dos ccpripanrcntos- itrclttsir c
cstabelccendo cotas de c(rpias e impressões por usuário ou grupo cle usultrios- sc lirr o citso.
l.-1.2.7. Caracteristicas Técnicas do Software de (ierenciamcnto dc Impressíres

a
A contratada dererá disponibilizar sistema inlornratizudo prra a contabilizrtçào tlas
páginas impressas/copiadas/digitalizadas cm todo o anrbientc. [:stc sislenra devc scr untit
solução dc eercnciamento de impressão inteligcnte quc lôrncça cor)trole- corrrcrtiênci.r c'
opções para dal suportc total aos requisitos dinânricos dos usultrios. reduzitrdo Ao uresnl()
tenrpo a conrplexidade da 'l'1.
a
O sistenra derc ser conrposto por uma soluçào arançada de r strearrcrllo dc saÍcll c
e()nth,le (lc cLl\l(): Je (l()eulncnlos quc perrnila qtrc n irrstilrriçiirr |c(lU./il üu\tr)\ Jc irrrnrcr.ii,,.
uriixinrizc a ctlciôncia dos equipamentos. reduza o despcldicio- asscgurc priracidadc aos
docLrnrentus e aunlcnte seus resultados.
a
O sistema inteligente de gerenciamento dc digitalizaça)cs. cópias e irrpressrics. dcre
pro\er uma solução conrpleta dc autenticação, autorização e contabilização conr as seguintcs
caractcristicas:
a
Protsger a inÍia estrutura contra o uso não aulorizaclo de imprcssoras c
nr ultilirncionais. criando trm anrbiente seguro de impressão. cópia e digitalizaçào:
o
\/crilicar os direilos de acesso dos usuários e aplicílos ao trahallro dc irrplcssrio. I)or
crcntplo. unr cquipar.nento conr custos de inrpressào ou reprodução rnais clcvad() (colorirlo.
por crenrpkr) pocle scr restrito aos ustários aúorizados para tiudal a retlrrzir' os cLrsl()s e
eiinrinar o dcsperdício:
o
OÍcrecer aos usuários acesso seguro aos documentos. a partir tic qualclucr inrprcssora
autorizada nu ambiente de imprcssào. Dessa lilrnra. os docurtt.'nl,'s srquenr (rs tt.ttrtrios c
licanr disponír eis sempre que lbrem necessários:
o
Flstabclecer rcgras conruns de redução de custos quc poclenr scr aliritrlas cot.r.t
làcilidade c que tarnbém perniitir a criação de regras espccÍticas paril o anrbientc tle
ittrpressào. As lcgras comuns dc reduçào dc ctrslos irrcluenr a ilrlpressi-i() llenlc !- \ crso
lôrçada. irrrpressão em escala de cinza lbrçada e imprimir para cuviar por e-nrail. I)or
erenrplo- os administradores potiem criar unra regla para que htlos os traballros dc iurprcssl-rtr
a parlir de c-mails se.iam impressos aulorlaticamente em cscala tlc cirrza. er, itlndo uu.r
trahalho cle inrpressão em cores dispendioso:
o
Irtprinrir a parlir de Ílliais ou escritórios regionais espalhados pela cidadc ou pclo
ntuntkr uszrndo dispositivos mór'eis. Função de impressão Mtilel visando ô aurrrcr.rto dir
satislaçào e da produtiviclade dos usuários".iá que oÍêrecc a capacidacle de cnviar l)rcilurcute
scus trabalhtts de irnprcssào de qualquer lugar. Os usuários podeni usar qualqucr intprtssora
arrkrrizada para irrprinrir seus clocunrentos qrnndo chegarcnt ao clestino:
( icrcncianrcttto dc Digitalização con'r suportc para digitalizaçâo segura para c-nrail ou
o
paslils cspcc íllcas:
o
Rastrcar c alocar cusk)s para scniços de ctipia. digitalizaçio e impressã() pul centlo dc
orçantcnto. selor ou por usuário:
a
l)isponibilizar Relatórios corÍl Llma lisão gcral abrangcntc e conlrolc tkl irrrrbicntc tle
inrpressào.
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Intcrface simpliÍicada com todas as informações necessárias ao usu/trio. Análisc de
custos de toda a instiluição- de um irnico departamento ou cle um usuário incliriclual. or-t
auditoria para estrrdos de como os equipamentos cstão sendo usacltls.
l.-1.2.Í1. Ca ract crislicas Técnicas

a) \,Itidulo sen itkrr central: Suporte aos sistemas operacionais Windtlws Se n cr 2008 SPI
ili(r..l bits.\\rindous Servcr 2008 R2 SP l. Windows Servcr 2011. \\'indor'rs Sclvcr l0l2 Rl:
b) lr'kidulo sen'idor remoto: Supofie aos sistemas operacionais Wiuilous Serrer 200t1 Sl)2
3l'61 bits. \\'indoss Scrler 2008 R2 SP1. Windo*s Sen'cr 2011. \\'intloris Servcr l01l Rl.
\\'indorvs 7

Sl'l

-ll/6,1 bits:
c) \'Í ridulocliorte: Sr.lporteaossistenrasoperacionais \À'intlous Scrrcr l0()ll SPI .il'(r-1 bitsWindous Serrer 2008 R2 SPl. Wintlows Scrver 2012. Windows Sclrcr 20ll Rl. \\'intkrus
XP SI)-l llr(r4 bits. Windous Vista 32/6.1 bits. \\'indo\s 7 32r(r-l hits. \\'int »r s li ll 6-1 hitsWindor.rs ti.l 3 2Ír-1 bits. Windows l0 32161 bits. Mac OS l0.l'l - 10. 10. Linur Kcrnel l.(r
(necessittr ('tJPS e Plthon 2.4+):
d) N,Íridulo de relatórios OLAP: Suporte aos sistenras operacionais \\ intlous Scrvc'r'l00ll Sl)l
i216;1 bits. Windows Server 20011 R2 SP l. Windous Sen cr 1012. \\'indo*s Scn cr' 2{)12 I{]:
e) S(iBI): Supo e aos SGBDs PostgresQl 9.2 ou supct'ior. i\Íiclosoli S(ll, Scrrcr 20()8.
N4iclosoÍi SQL Servcr 2008 R2. Miclosoll SQl. Server 2012. Mic«rsoÍi SQI- Servcr 201.1
( Stanilard ou Enterprise
)l
ll)[ntcrlacc de administração do rnódulo servidor centlal 100%, \\'ôb. r1ào scndo lrcccssário ,.r
uso dc nenlrurn utilitário erterno a intertacc r.leb para realizar qualqucr tarclir adnrinistratir a.
sentlo ainda que deve cxistir a possihilidade de autenticaçào arúomálica na interl'acc ucb tlo
usuário atúcnticado na cstação atrarés do recurso dc Singlc Signon:
g)
a instalaçâo inicial. o módulo de sen,idor t'emoto dcvcrá scr l0()9,ô conliguriircl e
^pós
adnrinistrár'el pela interÍace do servidor cenlral:
h) I:r.cetuandtr o mcldulo de servidor central. todos os outros módulos siro dc inslalrrç5t,
ol.rcional e gratuila. tlcando a cargo da contratante deÍinir a nccessidade c{c instalação clos
rnesmos de acorcftr com a necessidade durante a rigência do cor.ltl'lto. scnt ncithtutt crrslo
atlicional cle Iicenciarlcnto da solução:
i) lntegraçào conr Open l.DAP. Microsofi ActiYc Director'} e Nor ell NI)S para cadastranr.Dto
da base cle usuários e dos seus centros de custo:
.i) Os usuários devcrão possuir acesso a uma intcrlàce seh trnde elcs potlcrão vcr sorrertte
seus próprios trabalhos. podendo excluil dcÍinitil anrente. rcinrprirnir,,rr rnt,rel palir oulnl Illa
de impressão:
k) No caso de queda de comunicaçào entre as unitlades rerrotils e o sctr idor cetrtral. dcr ctit
ser possível que todos os usuários que utilizaram o sistcrla nos setc dias anlcriores rr queclit da
cornunicaçiio sejanr capazes cle continuar ulilizando o sisterra. ercctuando os casos dc
atúenticaçào por usuário e scnlra LDAI) t AD c do Lrso do sisterra dc cotas:

l.-i.2.9. Controle dc .4cesso
a) Controle de acesso do usuário atrar,és de PlN. ou cartiio de aprorinração/magnútico. ou
usuário e scnha- ou combinação de mais de um método:
['r 1 l)at'a as multifirncionais. será obrigatório o suporte à tecnologia embarcada clo tuhricantc dc
nrult iluncional:
tl Pi|lil: irs irnnrcssoras. serào accitos ternrinais c\l(rnos que lccilcnr tilIlt() ilulcnticJçilr) \iJ
carlirr de aploxinraçào quanto PlN. Ni'io serào aceitas soluçôes ou terntitlais que nào posstrcnt
os tlois r.r.rctodos dc autenticação no mcsmo hardu,arc:
diO lcitor c\tenlo. caso neccssário- deverá possuir pclo nlcn()s duas portas Ethcrr)et. ur))a
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para concrào do cabo de redc da contratante c outra parJ conectar o cahtt tlc Lc'tlt'

clit

im prcssora:

e) Suportc as seguintes tecnologias de cartào dc aprorimrriio: IrM4l O0nranchcstcl tlr6-l c
contpatír,cis (Q5. tlitag ent modo de cornpatibilidadel. Proxlitc. ( asi-Rusco. (il-. Intellogir.
Paradox- Posi['rox- Nedap. AWID- Pyramid. Deister. Datascc. G-])ror. iol'ror. \'lilarc1k,'-lk.
MitarelJ ltralight (tJIN). MiÍareDF)SFire (UlN)" ISO l,l44lA (tilN). ISO I.14.+il] (tllN). ISo
15693 (tllN). InsideContactless (tJINonll). []lDiC'lass lLllNonll). Ireli('a (Ltl,'r-onll).
HI I)Prox. Hll)ProxLlDF:

0 o fàbricante da solução deverá obrigatoriamente tambcm tàbricar os leitolcs tle cafião dc
aproxirnação ou terminais de autenticaçào. Caso a soluçâo r.rlilize hardware cic tercciros pat'a
cslc tir. dererá obrigatoriamentc ser apresentando unr docunlerlto conr vatidade lcgal tanto
do labricante da solução quanto do làbricante do hardx,are alestando a compat ibilidatlc entlc
arrrhr)s. Sc' os Íàhricantes Íirrem estrangeiros. dcrcrá scr ap|escntada unra tladuçiir)
.juranrentada rlestes docunrentcls. Não serào aceitos documentos dc distlibuiclores i rcrendas
dos itens citaclos:
g) l)eÍinição pelo controle de acesso sc um usuário r'grupo dc usuhrios pode copiar. inrptinrir
ou tcr accsso itt) recurso de trabalhos em cor:

L3.2.10. Siga

-

me

a) Retenção dos trabalhos de impressão em uma llla írnica c scguril na soluçito. sendo quc a
libcração poderá ser cfetuada em qualquer cquipamcnto conrpati\cl e autorizuclo qrtc estr'iu
scndo monitorado pela soluçào dentro do ambientc da contratantc. nào irrporta a localizaçàtr
geográfica dos eclui pamentos:
b) ('onliguração de tempo de rida do trabalho na fila scgura. sentlo o tcnrpo contisulirrcl a
critcrio cla contratantc. Apirs a expiração do prnzo. o trabalho dei,erá ser crcluítlo do sl.rool clo
serr idor da solução:
c) l'ossibilidadc de criação de lilas seguras conrpartilhadas entrc dois ou rnais usuhrios. ontle
unr trabalho de impressão enviado por um usuário conl acesso a csta fila espccial poder'á ser
libcraclo por outro usuário. mas scm que os usuários citados tenham nccessiclatle cle
conrpartiIhar quaisqucr inl-onnaçôes de autenticação:
d) Marcação dos rccursos que um deterrlinado equipamento possui. er itarrdo que ull.)
l[ahalho rclido seja inrpresso em um equipamento que não possui ús recurs()l neccssriri..rs para
inrplimir tal trabalho. Iix.: Impedir a libcração de um trahalho cm Íiu'mrlo Ai cm urn
etluipiuttcntrr que não tem a capacidade de imprirnir enr papel .{3. oLr impetlir que urn tlahalho
enr l)ost Script se'ia inrpresso em um equipamcnto quc só accita tlahalhos crn P('1.5i(r:
e) Visualizaçào e gelenciamento no painel dos dispositiros dc inrprcssilo da lila dc impre.sri,,
do usuário. permitindo ao mesmo:
[. VeriÍlcar todos os trabalhos pcndentcs:
I[. Selecionar quais e quantos trabalhos se deseja Iiberar:
IIl. Visualização de inlbrnrações dos traball.ros. tais conro uma imagcr.n da prinreirtr página do
trabalho. nÍtmero dc páginas do arquivo P&B e Cokrridas. nonre do alqui',o. se o trabalho c
l'rç'ntc ou tientc e \etso- número de cópias do trabalho. nome da Íila de orig.'nr. cntlercço IP de
ondc r,eio o arquivo. clata c hora ern tlue o trabalhri loi submetido a llla:
IV. .,\pagar trabalhos que tcnhant sirlo cnviaclos em duplicidadc ou pol cngano:
V. i\,{arcar unr trabalho como làr oritrl. pern.ritinclo liberar este trabalho quantas vczcs lirr'
necessário- sent a nccessidade dc estar se enviando esle trabalho no\ atllcutc para intprcssão:
VI. Vistlalização das ir.rformações de cada trabalho nos equipamcntos cont tecnologiit
enrbarcada: Nírnrero de páginas. l'&B1Cor. lrrente/Frente e Verso. I)roprictário do ll.abalho c
uma imagcm da prinreira página rlo trabalho:
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libelados e dos [àrorilos a1-ltts tttrr
aiustad()
de acordo cont a necessiclatle
temp()
ser
horas.
podendo
este
período ntínimo de 24
do licitante:
1) Apagamento autonrático de trabalhos de impressão não

l.-j.2.1l. Regras
a) O sistema devcrá ter um sistcma de criaçào de regras de inrprcssiio- cotrt todas as scgtlitltcs
con(liçõcs dc utiruçào da rcgra:
I. O trahalho pertence a um usuário
II. O trabalho pertence a um usuário que tenha umâ determinada t'unção
III. O trabalho pertence a um usuário de um determinado centro de cttsto
IV. O trabalho é irnpresso em um determinado dispositivo:
V. O trabalho é impresso em um dispositivo de um determinâdo tipo:
VI. O título do trabalho contém um determinado texto:
VIl. O trabalho lbi enr iado para uma fila nomeada:
Vlll. O trabalho I'oi enviado para uma fila do tipo;
IX. O trabalho tem//nâo tem dellnido uma marcação de sislema:
X. O trahalhtl tem/não tem deÍinido uma marcação de usuário:

XI. 'lanranho do arquivo do trabalho:
XII. O trabalho tenl o status:

XIl. O trabalho contém o número de págir.ras com o talnanho de papcl;
XIV. Número total de páginas por usuário durante o pcríodo atual:
XV. Resultado da autc'nticação no terminâl:
XVI. Dia atual:

XVI[. I Iora

atual
b) O sistenra deverá ter urn sislema de criação de regras de inrpressâo. cor.r.t toclas its seguitttc-s
condiçôes de ações:
I. Adicionar uma marca d'águal
ll. Adicionar ou substituir texto rTo cabeçalho P.lL:
lll. Convefler trabalho para escala dc cinza;
lV. Convcner trabalho para Íiente e versol
V. ('onvemer trabalho para somente liente:
Vl. Imprimir trabalho mais de uma r ez:
VIl. \larcar trahalho com a marcaçào:
VIII. Redirecionar o trabalho para uma fila diferente;
I\. I{u'jcitar tr trahalho Jc imprcssào:
\. l.reluir rr tlahullro tlc inrprcssào:
XI. Negar a autenticação no terminali
XII. F.nllleirar o trabalho para a Fila VIP Compartilhada do usuário:
c) O sistema devcrá ter urn sistema de criação de regras de imprcssiio. crrur todas ils scguilrtcs
possibilidades de notilicações:
I. Unviar e-rnail para o proprietário do trabalho:
II. Enviar e-mail para o usuário;
lII. Executar script extemol
IV. Envial notiflcação do programa cliente da estação do proprictário do trahalho:
d) I-inritar ou pern.rilil o acesso baseado em grupos de usuáfios pala os rccul'sos cle cor.
inrpressão e cópia. senr a necessidade de criaçâo de regras:
I

.3.2.12. Cotas

a) I)ermilir o sistema de cotas por saldo en.r dinheiro ou por páginas. Íicando car-uo da licitante
Rua Urbano Santos. 1657 Bairro.luçara
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as cotas gratuitas e a venda ou não de cotas pagâs para aqueles que c\cedcrel.n as c()tas
gratuitas. O sistenra deve possuir uma API para podel integrar com sistemas dc pagantento
clelrtlnicos de terceiros" scndo obrigatório no míninro a integraçalo cotlo o Pag Seguro ort o
Pa1 I)al:
b) Pcrntitir a criaçào de cotas por número de páginas rnonocroutiiticits c coloridas ctrt
separado. para usuários indil iduais ou para centros de custo:
c) O sistema de cotas deverá ter o recurso de scr possír,el adicionlr autorttalic rntctttc- L'nt tlrua
data programada. uma nova cota adicional. sendo que fica a critório da c()ntrâtlnte se a cota
remanescente do período anterior será eliminada antes ou não:
d) ./\s cotas também deverão ter a possihilidade de serenr por saldo llnanceiro ettt lcz drnirnrero de páginas. sendo que para isto devcrá ser possír'cl a possibilidaclc tle clue cada
dispositivo lenha a sua própria lista de preços por página. conligurada individualrnentc:
c) 'lirmbc'rn dererai existir a possibilidade de que cada usuário tcnhir a sua prtipria lista de
pleços aplicada. caso a contratante deseje quc determinados usuários tenhant unra lista de
preços <.1if'ere n c iada:
I) Recurso nativo da própria solução para a impressão de dispositivos mtireis. permitindo ao
usuhrio enr"iar por e-nlail ou acessar de seu dispositivo mór,el (sntaftphone. tahlct ou laptop)

dellnir

uma páuina ueb espccial da própria soluçào. se identiÍlcar c enriar o trabalho. sent
ueccssidade de drivers especiais ou de licenças Microsoll Oflice para proccssar e inrprintil
art;uiros ePLlU. PDF-. DOC. DOCX, XLS. XLSX. PPT e PP't X;
g) O sistcnra dererá pennitir a selcção de quais dispositir,os do ambientc podcm inrprirnir

trahtlhos oriundos dos nrétodos citados acima;
h1 I'}ossibilidade de permitir que usuários nào cadastrados no sislct.rtrr n(r\r'irn.i irrlprirrtir corlt()
convidados rle seus disposilivos móveis:
i) [aso o sistcn]a propostos nào possua este recurso. serão aceitas soluçt)es cle tcrceiros. nras
desde que toda a coniiguração e cadastramento de usuários scja tcita pela intcllircc do sistcnrn
de contabilização de páginas;
1.3,2.13. Relatórios

a) Relatt'rrios padronizados que mostram qual usuário. qual opcração. quando Íiri lcita

e

quanto páginas o trahalho le\e:
b) lbdos os relatórios pré-existentes deverào ser passír,cis de cushrnização direkr un interl'ucc'
de administraçào do sistema. sem o envohimento de programadorcs de qualqucr outro tipo de
customização cxterna:
c) l:nvio de rclatórios dos trabalhos impressos por usuário. por dispositivo. por ccntro de
cllsto c por sen'idor de impressão. progranrados e pré-conl'igurados. para os e-mails dos
administradorcs e pastas de redes de servidores de arquivos, nos lbrmalos t l l lV{I,. PI)lr.
CS\'. XML. Xl-S e XI.SX:
cl) Relaltirios cle mediclores Ílsicos dos dispositivos gerenciados pela solução:
e) ( apacidadc de ler as inl-ormações dos trabalhos de inrpressào realizados pclo spool de
inrplessiro do servidor. comparar o mcsmo com os nredidorcs l'ísicos dos ccluipamentos ou de
logs illtcrno dos cquipamentos e detectar diferenças enlre a inl'crrmaçào oriuncla tlos
cqtripamentos e o que deveria 1er sido impresso. e a.iustar esta dilerença nos relattirios e cotas
em lunção da inlbrmação oriunda do equipamento. [ir: Quando urrr usuiirio cunccla unr
trabalho durante uma iniprcssão ou cripia. o número de páginas inrpressas dests usuitrio dcr e
ser ajustado errr função do medidor tisico do que loi realnrentc iltlpresso ou copiatlo:
I) Relattirios de coutrole de aúenticação. quo nrostrenr todas rs tcntativds de accsso aos
dispositii.tts. se.jam elas bem-succdidas ou malsuccdidas. quando cstc uccsso liri Íi'ito e crl
que dispositir.o. No caso de tenlativas de acesso malsr"rccdidas" taunbent rnostrar o rlotir'o. se
Rua l]rbano Santos. 1657 . Bairro Juçara
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toi scr.rha crrada ou usuário emado:
g) Relatt'rrios -uerenciais enr PDF. que mostrem de maneira clata c descritir.a unta visão Seral
de tcrrdôncia anual. trinrestral e mensal de irnpressão P&B r ('olorida. I:rclltr' \ l:relltc c
Verso. phginas inrpressas e tipo de papel consumido- quais sào os dcpartanretttos c ttsttittios
corr nlris collsunto c equipanrcntos mais utilizados. qttais são os usrtiirios cottt lttrtior
cons1t1110:

h.t ('apacidade

dc geração de relatórios cúbicos (OLAP) utilizanclo o i\'licrosoli SQI- Sener

luOl{ Business lnteligcrrce ou supcriur:
l.-3.2.1;1.

Fluxo de Trabalho de Digitalização

a) ( ontrole dc fluxo de digitalização por e-nrail, para serridol dc llrluiros c paru sclipts
exlcrnos. limitando quais tluros de digitalizaçào unr detcnninaclo rtsuut io potle utilizal c tltrais
as conÍiguraçires ele podc alterar (clcstirlo do arquiro. resoluçrio da inragern .ligitalizadaÍbrmato tio arquivo digitalizado. cor/P&B. fi'en1c ou li'ente e vcrso ):
b) ( aptura básica de rneta dados ou índices enr f'ormato te\to. conflsurirvcl dc Itrartcira
indir idual em cacla fluxo:
c) ( ontrolc dc acesso aos fluxos, limitando quais lluxos unr deternrinaclo usuát'io tctn accsso.
inrpcdindo que o nresnro \cia ou utilize Í'luxos nào autorizados:
cl) ('aso o sistema propostos não possua este recurso. serão aceitas soluções de 1ct'ceitos. Ittas
dcscle quc toda a conliguração e cadastramento dc dos fluxos de tligitalizaçixr c clos usuaritrs
sr--ja leita pela intertacc do sistema de contabilização cle páginasl
2. IX)S,{NUXOS

r\rlcxo I - Proposta de Preços e l'ermo de Relêr'ência.
I[ - Modelo de Carta Credencial.
c)Anexo III - N{iuuta do Contrato.
d) Anexo IV - Declaraçào a que alude o art. l7'. V. da l-ci n." 8.666'9-1.
c) Anexo V - Modelo de Declaração Dando Ciência de que CLrrrprcnr l)lenanrcntc us
Retluisitos de [{abilitaçào.
a)

b) Àrrexo

.3.

DO STIPORTE LEGAL

3.1. Esla licitaçào regcr-se-á pela Lei Fcderal nn 10.520. dc 17 dc.jullio de 2002. Decrcto
N,lunicipal n" 022i2007. Lei Complementar 123/06 e alterações. por estc F-dital c seus zule\os.
aplicando-se. subsidiariamente. no que couberent. as disposições tla I-ci n" 8.666/91 e
respcctiras alterações. além das dernais disposições legais aplicá\,cis. cluc Íicam l)rzcndo parle
integrante tla nresma. independente dc transcrição.
.1.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRrA

J.l. r\s

despesas decorrcntes desta licitaçtio currerão
rlrçamentárias:

ii

conla clas scguintes tlotaçircs

['nidade Orçamcntária: l].001.04.122.0021.2059
Natureza da Dcspcsa:3.-i.90.39.99
Ficha: 157- Fonte do Recurso: 001 Tesrturo Municipal
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5. DA PARTICIPAÇÃo
5.1. l)oderâo participar deste pregão os interessados que tenham ramo de atividade compatível
cont o objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e sells ancxos" irtclusivc quanttr
à clocumentação e requisitos mínimos de classiíicação das propostas. e se aprescntarenr ao
Pregoeiro(a) no dia. hora e local delinido no preâmbulo dcste I]dital.
5.2. Não poderão pârticipar destâ licitação empresas:

Cuia falência tenha sido decretada em concurso de credorcs- cnr dissoluçito. ent
Iiquidaçào e cm cons(rrcios de ernpresas. qualquer que sc'ja sua lirrma cle constituiçiur. ott
ainda empresas csLrangeiras que não luncionem no país.

-i.l.l.

5.2.2. Que estrjam cuntprindo pcna de suspensão cle licitar cunr a Acltn it.tistraçiio l'irblica
Municipal olr tcnham sido declaradas irridôneas pela Adnrinistraçiio I'ública Fcderal. Estaclual
ou Municipal. ainda que tal Íato se dê após o inicio do certame.
5.2.3. Quc tenham sócio-gercnte. diretor ou responsá\'el que sc.ia sct'r idor ou dirigentc dc
irrgào ou entidade da Adrninistraçã<l Pública Municipal ou que possuanr qualqucl r'ínculo cotn
serr. idor do tnunicipio.
5.2.;i. Que se apresentem em forn')a de consórcios
-5.1.5. Pessoas Físicas.

CREDENCIAMENTO
(r.1..\s licitantes dcverão se apresentar .lunto ao Pregoeiro(a) por nreio dc unr representllntc.
portrnckr seu clocunrento de identidade original c deridanrenlc munido dc ('urta ('reclcncial
assinatia pcio reprcsenlante legal da empresa. com Íinna reconhecida errr catt(rrio- podendo
ser Lrtilizailo o nlodclo do Anexo ll do Edital. ou procuraçzio que o rrorncie a parlieipar tleslc
proccdimcnto licitatório em nofire da licitante. respondendo l]or sua rc1.rt'cscrttadr.
comprolando os necessários poderes para formular verb:rlmente lances de preços,
lirlnar declaraçõos, desistir ou apresentar razões de recurso! assinrr a xta c prrticar
6. DO

todos os demais atos pertinentes ao presente certame.

61.1. No caso de titular. diretôr ou s(rcio da empresa. allresentar doctrnrenlo de identitlaclc
.iurltanlente corn Contrato Social ou Registro que compro\e sua capaciclilde clc reprcscntal u
rl'tesllla.

6.1.1.,\s participantes deverào apresental' tambénl ato collstituti\o- cstJlLrt(, ()u contrxt\) social
cnr vigor. der idamente registrado. enr se tratando dc sociedadcs conrcrciais. e- rro caso dc
socicdadcs por açôes. acompanhado cle documcntos de eleições tlc scus atlmin istradores.
quando o licitante lor representado por pcssoa que eslatutariiunentc tenha poder lrara tal.
comprovando csta capacidade.juridica.

6.1.i. As pa icipantes deverão ainda apresentar, por internródio de s!'us rcptcscntantcsl)eclaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação. podendo scr
Lrtilizado o nroclclo do Anexo V do Edital.
(r.1.-1.

Fict làcultaclo

às participanlcs apresentar Certidào Simplilrcacla da.lunta Conrcrcial ckr
listaclo. para clcmonstrarem sua condição de N4E ou EI'u

1.5. Os documentos necessários ao credencianrcnto deverão ser aprescntâdos lr(o)
l)reuocir(a1 fora dos envelopes. pttderão ser apresentados em original. os quais farão partc
do processo licitatório. por qualcluer processo de ctipia autenliciLda por cortiilio conlpctctrtc.
6.
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ou publicaçào elr órgào da inrprensa ollcial. obsetvados scntnrL' os rL-spctti\()s pr:rzt,s dc
validade.
6.2. Caso as licitantes nào se làÇam representar durante a sessão cle lances vcrbais. ou seinnr
descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticàr os âtos descrito no itcm (r.1.

licitante que participàr do ceftame será permitido solncnte urn rcprcscrttantc
para sc manil'estar em nome do representado. r'edada a participação dc qualquer iutercssado
representando mais de um licitante.

6.-1. Para cada

6.-1. As Iicitantes que desejem enviar seus envekrpes via poslal (conr AR - Âriso dc
Rccebinrento) dererão remetô-los ao endereço constante do prcânrbulo rlessc cdital. aos
c Lr idaclos do(a ) Prcgoeiro(a) municipal.

6.i.

Sonrentc serão aceitos conro r'álidos

os envelopcs orriatlos pclo correio-

cluc

compror,'adanrente l'orem recebidos antes do inicio da sessão.

6.(r. Poclerá haver substituiçào do representantc legal a clr.ralqucr lenrpo. bastando. pala tal.
comunicação escrita da licitante- que dererá ser aprescntadâ pckr uoru rcpresenlarltc er'n
tenrpo hábil.
7. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTI,

Conrplementar n" 12-]/06 c do art. l.l da Lei n" II..188/07. as
N,licroempresas
MEs. as Empresas dc Pequeno Porte - EPPS e as Cooperativas a estils
equiparadas - COOPs que tenlram interesse em paÍicipar deste pregào dcverão obscrr,ar os
proccdinrenlos a seguir dispostos:

7.I. Por força da [-ei

-

a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME. EPP ou COOP. e quc
e\,entualmente possuam alguma [estrição no tocante à docunrentaçào relativa u
regularidade Ílscal. deverão consignar tal inÍbrmação expressamentc na declaraçio
prer ista no item 6.1.3:

b)

no nronrento da opofluna lase de habilitação. caso a licitantc detcutorr da nrelhor
proposta seia unra ME. tlPP ou COOP. devcrei ser aprcsentada. no respccti\()
cnvelope- toda a documentação exigida neste lrdital. aintla que os docurncntos
peúinentes z\ regularidade Íiscal apresenlenr alguma rcstrição. bcn.r conro algunra
especie de docunrento que venha comprovar sua condição dc nricrocntprcsa ou
cmpresa de pequeno pofte;

c)

como critério de desempate. será assegurada prel'erência de contrataçào para )VIEs.
[]PPs ou COOPs. entendendo-se por enrpate aquelas situaçõcs en1 que as propostas
aprescntadas por MEs. EPI)s ou COOI)s se'fanr iguais ou atc 5?ô (cinco por cento)
superiores a melhor proposta classilicada.

7.2. Para el'eito do clisposto no item acirna. caracterizando o ernpate. proccder-se-á do seguintc
modo:

a)

a ME. EPP ou COOP mais bem classiflcada terá a oportunidade do apresentar nova
propostâ no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o enccrram.l.lto dos lances. soh
pcna de preclusão:

b) a nova

proposta de preço mencionada na alínea anterior devcrá sel inl-ciior iiquela

consiclerada vencedora do cename. situação em que o otr.jeto licitado será irdjudicado
cnr làxrr da detentora dssta nova proposta (MIl. EPP ou C OOIr). descle que sou prcç(r
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seja aceitável e a licitante alenda às exigências hab ilitattirias:

c)

nào ocorrcndo a conlralação da ME. EPP ou COOP. na fbnna da alincir anterior. scrào
convocada as MEs, [rPPs ou COOPs remanesccntes. na ordcm c lassi l'icât(')ria- para o
excrcício do mcsmo direito:

d)

no caso de equivalência dc valores apresentados pelas Nílrs. [:l)Ps c COOPs que sc
encontrern enquadradas no itenr 7.1.. alínea'c". será realizado sorteio entrc elas para
que se identiÍique aquela que primeiro poderá apresentar a ntelhor ofêtta:

e)

na hipótese da não-contratação nos termos previslos no itenr 7.1.. alínca 'c'. o ob.ieto
licitado será adiudicado em làvor da proposta originalmentc vencedora do cetlame:

t)

o proccdimento acima somente será aplicado quando a melhor ol'erta inicial não liver
sido aprcscntada por ME. EPP ou COOP

8. I)A PROPOS'I'.A. DE PREÇOS
ti.1. A proposta de preços deverá scr apresenlada em envelopc lacrado- trlzentk) cllr sua partc
tcrn üs sc!:uintL's inlilrmlçr're::

ü\

A(o) Prcgoeiro(a) da PreÍêitura Nlunicipal de Imperatriz - l\1,\
Pregão Presencial no I t 9/2018-CPL
Rua l-irbano Santos. 1657. Bairro.luçara. lmperatriz (IVLA) ('t]P 65.90()-505
Envelope I - PROPOSTA DE PREÇOS
(ruào social ou nome comercial do licitante c r-udcrcço)
(A PITOPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAI{ ENCAI)ERNADA
NU]\IE,RADA)

ll.l.

I

I)r'ccnchcr. necessariamcrrle. rrs seguinler requi:i trr::

a) Ser digitada ou impressa cm uma via. redigida com clare'za enr língua poftuguesa- senl
enrendas. rasllras ou entrelinhas. dcvidamente datada e assinada na Írhima Íirlha e rubricada
nas demais prir pessoa.juridicamente habilitada pela empresa.

b) (onter a descrição dctalhada e especificações nccessárias à identificaçào clo objcto tlesta
licitação. corrlbrme Ancro L O licitantc dercrá indicar a descrição detalhada c espcc iticirçtier
nccessltriits li identilicação. inclusive marca e/ou modclo do plocluto cotado- quarrclo lirr o
raso. cortl-ornre Ânexo l. e respecti\o prcço por itcrr. cnr rloeda corrcntc rtacional. c\pl-cs\o
cnr alga[ismos e o Valor tolal da proposta em algarisnlo c pol'c\tenso. Sri seriio aceilos atc 0]
(clLras) cusas tlecimais após a i'írgula na descriçào dos valores. Err caso de tlirergôncia cntrc
os valores trnitários e totais. serão considerados ()s prinreiros. e cr.rtle o \âlr)[ e\prcsso cr]]
algarisnro e por extenso. será considerado estc Írltinro.

b.I)

A

FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PRT]('OS IN,IPRESSAS
DEVERÁ sER UTILIZADA A t)ES('RIÇÃO lrtts I rENS coNs't'AN'ilts No TErrNlo
DE REFERÊNCIA, sOB PENA DE I)ESCLASSIF ICAÇÃ() t).\ plt()post A.
PARA

c) Atender às especificações mínitnas cstabelecidas na Proposta dc Prcços c'l'crmo de
Refercncia (Anero I). correspondcnte aos itcns a serenr adquiridos. e eslar clatada c assinada
por pessoa .luridicanrente habilitada pela empresa.

d) Os preços apresentados na proposta devem incluir krdos os custos e dcspcsas. tais conto:
custos diretos c indiretos. tribukrs incidentes. taxa de administraçào. seliiços. encargos
sociais. trabalhistas. seguros. treinamento. lucro. transporte e outros necessltrios ao
Ilua Iirbano Santos. 1657 Bairro Juça|a
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cumprinrent(r integral do objeto deste Edilal e seus Anexos.

PREÇO DIC;lIALIlAD,.\ I)t-.\'l'l{.i sl:l{ l'l{1,1,\( llll).\ Il
I]M PIIN DRIVE O(] CI). F],STE ANEXo NÀo STII}STITTII A
PROPOSTA T'E PREÇO IMPRESSA.

e) .,\

PROPOSTT\

I)E

I:NTRI]CiT-IE NA SI'SSÀO

l) Os preços of'ertados deverão ser líquidos. devcndo cstar ncle

inclLríclas todas as dcspcsas

com impostos. taras. materiais- scguros e dcmais encargos. clc qualqucr natLlrcril- quc se
lirçarn indispcnsár'eis à perl'cita exccução ilo ob.jcto deste ternro de rclcrênciu..iá clcduzidos os
irbatimcntos c\'entualrnentc concedidos. contemplando itenr

e.

r

iter.n.

DAACETTAÇÃorÁCIU

9. I . Os preços aprescnmdos devem:

a) retlctir os de mercado no momento. observado o prazo de prestação do serliço:

b) compreendcr todas as despesas, tais como: custos dirctos e indilstos. tributos incidentcs"
laxa clc administração. serviços. encargos sociais- trabalhistas. seguros- treinan'rent(). lucrotranspolte e orrtros necessários ao cumprimento integral do ob.jeto dcstc Eclital e scrrs Alrcxos;
c)

scr irrcajustiir eis durante a r,igência do contrato.

9.2.0

prazo de validade da proposta será de 60 (sesscnta) dias. contaclos a partir tla data clc

entrega da ntesr.na.

9.3. A entregâ dos produtos, bem como a implantação do sistola- aconteccrit ent rto I'ttiiritn.r
l0 (dez) dias conidos após o recehimento da "C)rdem de l"omecimcntorScrr içrrs" cnritida pcla
Sccrelaria Municipal de Plane.jamcnto. Fazenda c Gestiio Orçanrentariu SIilr,\Z(;( ).

A

entrega dos serviços será leita de lbrma parcclada. nas quantidadcs
cstabclecidos na "Orclem de Fornecimento/Sen'iços".

9.3.1

c

local

t)..1. LIma r cz abertas as propostas. nào serào admitidos cancelanlent()s. retillcnçôes de plcços.

alleraçircs ou alternatiras nas cond ições,/espcciliccçôcs cstip uladas. \iro se rr-ro considerrdits
:ls DroDostas tluc contenham entrclinhas, cmendas, rasuras ou borrircs

9.5. Quaisquel tributos, custos e despesas diretos ou indiretos onritidos na ploposta ou
incorrctamente cotados serão considerados como inclusos nos preços. não scndo considerados
pleitos de acréscimos a qualqucr título.

O não atendimento de qualquer exigência
desclassificação do licitante.
9.(r.

ou condição deste Edital inrplicará

na

9.7. ('aso os prazos de validade da proposta e da execução do ob.icto sr-'jarl orritidos na
I)r'oposta de l)reços. o(a) Pregoeiro(a) entenderá como scndo iguais aos prer,istos no itcm 9.2
e 9.3. rcspectivamentc.

IO. DA HABILITAÇÃO

l(1.1.;\ documentaçào de habilitaçào delerá ser aprescntada ent enrelopc lacrado. trazcrrtlo
sm sua parte extema os dizeres abaixo e a seguinte documentaçào:
A(o.) Pregoeiro(a) da l)r'eÍ'eitura Municipal de lmpcratriz - NIA
Pregão Presencial no I l9120ltl-CPL
Rua Lirbano Santos. 16-i7. Raimo .Tuçara. ln.rperatriz (MA) - 65.900-505
Envelopc 2 - l)OCt illE\TOs DE HABILITA( ÀO

1657 Bairro Juçara
CtiP: 65.90G505 - Intperalriz-'MA
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ü,:

(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA

E

NUi\IERADA)

- Os documentos necessár'ios à

habilitação. abaixo rclacionados. poclerão scr
apresentados em original. os quais farão parte do processo licitatilio- l.xrr qualquer proccsso
de cópia autenticada por cartório competente ou publicaçào enr tirgiur da imprensa oÍicial.

10.2

observados sempre os respectilos prazos de validade:
a) Registro comercial. no caso de empresa individual:

b) Atô

constitutivo. estatuto

ou

contrato social em vigor. devidamente registrado.

aconrpanlrado com documentos pessoais dos sócios- ent se tratando de sociedailes conrcrciais.

e. no caso de sociedades por ações. acompanhado de documcntos de eleições de

seus

administradores. Inscrição do ato constitutivo. no caso de sociedades civis, acornpatrhada de
prova de diretoria em exercício:

b.l)os

docurnentos em apreço deverão estar acompânhados dc todas as alteraçõcs ou tla
consolidaçào respectiva:
b.21 inscriçâo do ato constitutivo. no caso de sociedades sirnples. acompanhada
d

<1c

prova dc

irctoria crl cxercício: e

b.l)

decrcto de autorização. em se tratando de empresa ou sociedade estrangcira crrt
lirr.rc ionanrcnto no País. e ato de registro ou autorização para funcionanrenk) cxpcdido pclo
Orgiro conrpetentc. quando a atividade assim o exigir.
c) prova clc inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas.lurídicas (('NP.l):
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal. relativo ao tlonricílio ou sede do
licitante. pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o obieto contlatual:
d.1

e) prova de regularidade para com a Fazenda ltederal (Tributos c Contribuiça)es I]cclerais
Dívida Ativa):

e

Í) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do donricílio ou sede do licitante
(Tributos c Contribuições Estaduais e Dír'ida Ativa):
g) prova dc regularidade para com a Fazenda Municipal do donricílio ou scde clo licitante:

h) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por lcnrpo de
Serviço (FGTS). demonstrando situação regular no cumprimento dos cncargos socirris
instituidos por lei:
i) Ccrtidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
k1 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social..lá exigíveis c
aplesentados na fbrnra da lei. nos ternos do aÍ.1078 do Código ('iril l]rasilciro. que
conrplovem a boa situaçâo financeira da empresa, vetlada a sua substituiçào por haliurcctcs ou
balanços provis(rrios. podendo ser atualizados por índices oticiais quando enccrraclo hir nrais
de i (três) meses da data de aprescntaçâo da proposta.

k.l) O

llalanço patrirronial c demonstrações conlílbeis tlcr erào corrtcr rcsistro na Junta

Comercial.

k.2) Serão considerados aceitos conro na í'orma da Lci o balanço pirtrinronial e dcnronstraçi'cs
contábei s assim apresentados:

k.2. I ) socicdades regidas pela [-ei n" 6.404176 (sociedadc anôninra):
Rua Lrbano Sanlos. 1657 llairlo Juçara
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- publicados em l)iário OÍlcial: ou
- publicados em jornal <ie grande circulação; ou

- por l'otoc(lpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou dornicílio do licitantc.
k.2.1) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LI DA):

- por l'otocripia do Livro

Diário. del'idamente autcnticado na.lunta C'ourercial da scdc,rLt
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalentcl ou

- por fotoc(rpia do Balanço e das Demonstrações

Contábeis deridameute rcgistrados

or.t

autenticados na Junta Comercial da scde ou domicílio do licitantc.
k.2.3 ) sociedade criada no exercício enr curso:

-

lirtocópia do Balanço de Abertr-rra- der,idamente rcgistlaclo ou autcnlicado tra .lutrta

Comcrcial da sede ou donricílio do licitante.
k.2..1) o balanço patrimonial e as dcmonstrações contábeis dr'\ erâ() cstar assinaclos por'
contador oll por outro protissional equivalente. devidamente registrado no Conselhn l{egional
de Contabilidade.

l) Ccrtidào ncgativa de lalência ou recuperação judicial expedida pelo distribuiclor da scdc
pessoajurídica emitida a menos de 60 dias da data Ílxada para abertura da Licitação:

cla

n) I)eclaração. filnrada por representante legal da empresa. cle clue niur etrprcga ntettotcs cle
llJ anos enr lrabalho noturno. perigoso ou insalubrc. e de qualqucr trabalho a nrcnores de l(r
anos. salvo na condiçào de aprendiz. a partir de 14 anos. podendo scl utilizaclo o nroclelo ckr
Ancro V do tldital.

o) C'omprovallte de aptidào para desempenl.ro dc atividatle pe rtinentc e

I

cnt
caracteristicas. quantidades e prazos com o ob.ieto desta licitação. alrar ós da itpresenlação de
atestado(s) lirrnecido(s) por pessoajurídica dc direito pirblico ou plir ado.
ct.rtnpatír

e

p)

Para erecução dos serviços será exigida cor.npro\aÇão da qualilicaçiur técrticii dus
licitantes. conr o obictivo de garantir a qualidade exigida para a pcrlêita c\('cuçr-io clos scn iç,'s
oblcto do presente Termo atendendo aos padrôcs de cxcelerncia da l)rc-l'citLrra dc
ln.rperatriz,/MA" mcdiante entrega da documentaçào cornprobatória relacionada abaixo:

p.l)

Declaração da LICITANl-tl de que possui tocla a inll'aeslrutura nccessariir ao pcrÍeito
cumprimento do objeto do presente tcrmo. inclusive quanto à n)ào-de-obra cspecializada e
tecnologia.

p.2) [)eclaraçào expressa da LICITANTE de que nào se cncontra susperlsa ou irnpeclida dc
licitar com a Adnrinistração Pública. se.ja em nívcl federal. cstadual ou municipal.

p.3) Declaração expressa da LICITANTL de que tunou conhecimento cle todas as
inlorrrraçôes e das circunstâncias locais para o cumprinrcnto das obrigaçõcs ob.!eto clesta
licitaçiro e clc que aceita. integralmente. todos os ternros e condiçrics estabelecitlos nestc edital
assinada por responsável técnico da empresa ou diretor da ompresa.

p.{) I)cclalaçào da t-lCl'lANI'[ dc que o soliuarc

ill caclos nll
descriçào do objeto licitado e que os lnesmos sào totalmente intcgrados cntlc si clc lbrrna a
uarantir quc uma única transação por usuário desoncadeic todas as açircs a ela pcrtinentes.
tomando os procedimentos totalmente integrados entre seus sub-(istcmas. rnóclrrlos c lirnçrics.
possui todos os r.r.uidukrs

cs I]!'c

p.5) O ATESTADO(S) DE QUALIFICAÇÀo TECNICA d§efti ser cnr rror.ne da
t-lCIlANl'Il. emitido em papel tirnbraclo. por pessoa juridica clc direito pÍrblico ou privado.
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.lue possua ou possuiu contrato com a Licitânte pâra prestação de scrriços corn obict,'
compalír elrsemelhante com o obieto descrito neste Edital. especilicando o obielo do contrato
tirmado e que o mesmo vem sendo cumprido/foi cumprido de Íirrma satisÍàtória.
10.3. Se o licitantc
da matriz. ou

lor à matríz- todos os documentos deverão estar conl o

núlme

ro clo CNI).1

0.3.1 . Se o licitante for filial. todos os documentos dcverão estar corn o ttúmertt do C NP.I da
filial. exceto cluanto à ('ertidão Negativa de Débito .iunto ao INSS. por constar no própli()
docunrenlo que e ráliclo para matriz e flliais. bcm assinr quanto rro Ccrtillcatlo tlc
Regularidatlc do I:GTS. quando o licitante tenha o rccolhinrento dos encargos centralizado.
devcndo aprcscntar, neste caso., o documento comprobatório de autorizaçito par:r a
1

centralização.
10.1.2. Serão dispensados da apresentação de documcrrtos corrr o nirrlrcro do CNI'.1 da filial
aqueles documentos que. pela própria natureza. Íbrenr emitidos s()nrenle- cr.l.r nome cla matriz.

As cefiidões e docurnentos emitidos eletronicarrcrrte pcla luternct. sonlentc produziriro
eÍêilos com a coníirmação da autenticidadc r1o endercço eletrônico do tirgiio enrissor'.
10..1.

10.5.0 não atendirnento de qualquer exigência ou condiçIo destc itcm irnplicar'á
inabilitação do licitante.
II.

na

DO PROCEDIMENTO

1 1 .l . No dia. hora e local designados neste instrumento. na presença dos intcressados ou seus
reprcselltaúcs legais. o(a) Pregoeiro(a) receberá os documcntos dc credencianronto e ()s
enrclopes contendo as propostas de preços (Enl'elope 0l) e os clocunrentos dc habilitaçàt,

(

I

Enr clope 02).

l.l.l.

()(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até l5 (quinze) minutos

para a abefiura dos trabalhos.

11.2. Iniciada a sessão. nenhunl docunrento e/ou proposta ser'ão rccebidos pelo(a)
Pregoeiro(a). pelo que se recomenda que todos os interessados enr patticipar da licitaçrio
estcjam no local designado pelo menos l5 (quinze) minutos 4,!gg do rcle litlo horário.
I 1.3. Após a verificação dos documentos de credenciamenlo dos rep[escntanles dos licitantcs
e uma vez apresentado pelos últirlos a declaração constante do Anexo \'. scrâo rccehidas as
propostas comerciais. ocasiào em que será procedida a rerilicaçào da conlbrnridade das
propostas conr os requisitos estabelecidos neste edital. com c\ceçào do preço.
desclassi ticando-se as incompatí\,cis.

I 1..1. No curso da sessào. dentre as propostas que atcndcrem aos requisitos do ite'nr anterior- o
autor da oÍ-erta de Menor Preço e os das o leftas com preços até 10%,' (dez pot cento)
superiores àquela. poderão olêrtar lances verbais e sucessivos. em r,alores distintos c

decrescentes. até a proclamação do vencedor.

A olàrta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conl'erida a pala."'ra ao
licitantc. na ordcm crescente do desconto.
I

I ..1.1

.

11..1.2. I\rderá o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando cstabclccer unr
razorir cl cntre tempo. valores e os lances ofertados.
11.-1.1.

illter\alo

[)os lanccs ofertados nào caberá retratação.

Rua tJrbano Santos. I657 - Bairro Juçarir
CEP: 65.900-505 - lmperatriz-iMA

§\

tI

'v
4

*',
-l

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITTIRA MI,i NICIPAL DE I\{PER.A.TRIZ

COMISSAO PERMAI-ENTE DE LICITA(rAo

J{ t, I
€5:

11.4.4. Depois de deflnido o lance de menor valor. e na hipótese de restarcnt dois ou mats
licitantes. retonla-se o curso da sessão a fim de definir a ordem dc classiticaçào dos licitantes
ren.tanesccntes.

11.5. Quando não lbrem veriflcadas. no mínimo. três propostas escritas de prcços nas
condições deÍinidas no item 11.4. o(a) Pregoeiro(a) classilicará as melhores propostas. até o
máximo de três. para que seus autores participem dos lances verbais. quaiscltter quc sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos participarào
da etapa de lances verbais).
11.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a).
inrplicará na rnanutençâo do último preço apresentado pelo licitante. para eli:ito dc orde'naçào
das propostas.
I I .7. Caso nào se realize lances verbais por todos os licitantes. será r erillcadr a con lix ntidadc
entre a proposta escrita de menor preço e o r,alor estinrado para a contratação.
I 1.8.

O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando. indagados pclo(a) Pregocilo(a).

os Iicitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lallces.
I I .8.1 .

A apresentação de novas proposlas na fornra do item l I .,1 nâo pre.judicará o rcsultado

do cerlame em relação ao licitante mais bem classiflcado.
1 I .8.2. Encerrada a etapa competitiva relaliva ao primeiro item. quanclo for o caso. dar-se'-u t,
início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.

11.9. Declarada encerrada â etapa con.Ipetitir,'a e ordenadas as olêrtas cle acordo conr () rrel.ror
preço otê(ado. o(a) Pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do enrelope contendo
os clocumentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classillcada em prirrciro
Iugar.
I 1.10. Sendo inabilitada a proponente crúa proposta tenha sido classiflcada enr primeiro lugar.
o(a) Prcgoeiro(a) prosseguirá com a aberlura do envelope de docutnentação da pÍoponcnte
classitlcada cm segundo lugar. e assim sucessilamentc. a1é que unr licitante atcnda às

conclições Íjxadas nestc edital.

1l.ll.

Nas situações previstas nos subitens 11.7.

ll.8 e 11.10. olir)

I)rcgoeiro(a) poderii
negociar diretamente com o proponellte para que seja obtido desconlo melhot.
I 1.12. VeriÍlcado o atcndimento das exigências llxadas nestc cdital. scrá classillcada a ordenr
dos licitantes sendo declarado(s) r'encedor(es) aquele que ocupar () primeiro Iugar. sendo-lhc
adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto do certanre'.

11.13. O(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos dcrnais Iicitantes conterldo
os "Documentos de Habilitaçào". Após 5 (cinco) dias úrteis da c()nlralaçÍfo. as cnlpresas
poderão retirá-los no prazo de até i0 (trinta) dias. sob pena de inutilização dos mcsmos.

11.14. Da Sessão PÍrblica será lavrada ata circunstanc iada, sendo esta assinada pelo(a)
Prcgoeirrrl3lc por todos os licitanles prcsentes.

I2. CRITERIO DE JULGAMENTO

.

Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, enr consonância cour o quc
estabelece a legislação peninente.
12.

1

11.1. Scrão desclassiÍlcadas as propostas que não atendam as erigências c condições dcstc
edital. notadamente às especificações nlírlimas contidas na Proposta clc Preços.
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12.3. Será considcrada mais \'ântajosa para a Administração c. consecltientcmentc. classiÍicada
enr primeiro lugar. a proposta que. satisÍàzendo a todas as cxigôncias c concliçrics dcstc cditalaprcsente o MENOR PREÇO (;LOBAL.
12.4. t{avendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classiÍicadas- rptis
os lances verbais. se f'or o caso. o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desenrpatc. na rresnlil scssittr c
na presença dc todas as demais licitantes prcsentes. atrarcis de sorteio- na folma do disposto
no r\ 2" do artigo 45 da Lei n" 11.666/93.
12.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso inlirrnrado pelo licitante.
prcvalecerá estc último. e entre o valor unitário e o global. se t'or o caso. prevaleccrll o \alor
unitário.
11.(r. Para lins dc horrologaçào. após adjudicado o ob.ieto. o licitante venccdor Íica obrigado a
allrcserltar nova proposta adequada ao preço of'crtado na etapa de lanccs verbais. rro prazo de
atrt 02 (dois) dias. diretamentc na secrr'turia contratant§. contados cla audiôncia publica do
[)rcgão. alo atra\ és do qual Íicará de logo ciente o licitante.

I3. DO DIREITO DE RECIIRSO
13.1. Declarado o vencedor. qualquer licitante poderá nraniÍêstar inretliata c nrotir.adarncntc a
intenção de recorrer. com registro em ata da síntese das suas mzt-rcs. quando lhe scr'á
concedido o prazo de 03 (rôs) dias úteis para a apresentação das raza)es do recurso. 1rodcndo
.iuntar mernoriais. Íicando os demais licitantes desde logo intinrados para aprcscntar'
contl'arrazões em igual núrmero de dias. que começarão a correr do tcirmino do prazo do
recorrenle. sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.
l--].2. O recr.rrso poderá ser Íêito na própria sessão de reccbimenlo. e. se oral. será r'eduziila a
tcl'mo em ata. Nào serão considerados os recursos interposlos. enviados por firx ou rcrrcicios
os respectivos prazos legais.

13.3. O(s) recurso(s). não terá(ão) efeito suspensivo. será(ão) dirigido(s) à autoridade
superior. por intermédio do(a) pregoeiro(a). o qual poderá reconsiderar sua decisào ou
encant inhá-lo(s) à autoridade superior, devidamente inlirrmado. para aprcciação s dccisàt).
obcdecidos os prazos legais.
l3--1. O acolhimento de recurso importará a invalidação aporas dos atos insuscetír'cis dc
apror eitame nto.

Ii.5. Decididos os recursos

e constatada a regularidade dos atos procedimentais. a autoridadc

conrpetente ad.judica e homologa a presentc licitação. cni seguida ndilica a licitantc nre'lhor
classificada para assinatura da ata de registro de preço.

Ii.6 A Íàlta de manifestaçào imediata e motivada do(s) licitante(s) r'ur sessào irnportará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pclo(a) Prcgocilo(a) ao
vencedor.
I{. IX) CONTRATO
l{.1. Aptís a

atllrrdicação e homologação do cenanre. o vcnccdor serii conrocatkr para
assinatura do contrato. no prazo máximo dc 05 (cinco) dias. a contar do chanranrcnto pcla
Àdrrrinistração ('ontratante. sob pena clc dccair o direito à contrataçào. scm pre.iuizo das
sançircs previstas no art. 81 Uo ,.., 3.666/93.
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11..2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vcz. por igual períoclo. quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra nrotivo .iustilicado accito
pela Administração.
14,3, O licitante. que convocado dentro do prazo de validade dâ sua propclsta- niio cclcbrar o
contrato ou retirar instrunrentos congênercs. dcixar de entregar clocumcntação cxigida para o
certame ou apresentar documentação tàlsa (passiva de comprovaçâo). ensejar o rotardamento
da execução do certame e/ou seu objelo. não mantiver a propostâ. lalhar ou fiaudar na
erecuçào do contrato. comportar-se de modo inidôneo. t'izer dcclaraçào làlsa ou cometer
tiaude llscal. garantido o direito prér'io ao contraditório e a ampla defesa. devcrá soli'er as
sanções atlrn in islrati\ as cahivcis.

l-Í.4. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses e iniciar-se-á a paftir da data de sua
assinatura. podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos. metliantc lermos
Aditivos. ap(rs verificação da real necessidade. e com vantagens para a Administração na
conlinuidadc do contrato. nos termos do inciso II do Artigo 57 da [-ei Federal n tl.(166/93.
considerando-se. tambénr. em caráter excepcional. devidamenlc .iustilicado- o §9' do nresnro
dispositivo legal.

l{,5. No
erigir.

caso de prorrogação do prazo contratual. a CON'fRAIAN'l E rescrr a-se o clircito clc
durante todo o período de promogação. o mesmo atendimento preslado no dccorrer da

vigência do ten.r.ro inicial.

1.1.6. Quando do témino do contrato deverá o Ílscal
Recebinrcnto Definitivo de todo os itens exccutados.
15. I)OS T.OCTAIS

do contrato enritir lc'rnro

de

DIt ItN'tRIr(;A DOS BIINS/SERVICOS

15.1. A cntrega dos produtos. bem como a implantação do sistema. acontecerá enr no rlárinro
10 (dez) dias corridos após o recebimento da "Ordem de Fomecimentoi Sen iços" cnritida pc'la

Sccretaria N'lunicipal de Planejamento. Fazenda
obserr. antlo às disposições pertinentes r.reste Ildital.
15.1.2

A

e

Gestão Orçamentaria

-

SI:F^ZGO.

entrcga dos produtos será têita de fomra parcelada, nas quantidades

e

local

estabelecidos na "Ordem de Fornecimento/serviços". e será atestada pclo Íiscal de contrato.

I5.1.3 Sendo os produtos diferentes das especiÍicações ou apresentarenr del.:itos.

serào

considerados não entregues.

15.1.4 A ('ontratante poderá rejeitâr. no todo ou em parte- os produtos em desacorcl«r conr as
especilicaçõcs e condições do Termo de ReÍ'erência. do Edital e do Contrato.

(irso llgrrnr produtrr seja enlregue cont ararias otr em rlcsac,,r.i) corn ir: cspccil'ieeções
técnicas ou problema de qualidade. a empresa Conlratada dcrerá repô-lo dcvidarncnte
corrigido em até 2 (dois) dias írteis. após notilicaçào do Conlratantc clurantc a rigôncia do
15.1.5

conlrato. a partir daí sujeitando-se às penalidades cabí\ eis.
15.2.Prazo para a Entrega

15,2.1. Após a assinatura do contrato. a CON'I'RATADA clisporá do prazo nrirxiruo dc i0
(trinta; dias para realizar a entrega deflnitiva dos equipamentos cor)tratados. contcndo todtrs
os requisitos apresentados neste Edital:
15.2,2. lisle prazo conta-se em dias corridos. E n.r situações esccpcionais qur' cnsr'icrn en.r
descunrprinrenlo dos prazos previsto no item 15.2.1. caberá à C'ONTRÁIADA c()nrpro\ar os
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nrotivos

do

descumprimento. C'aso

a

CONTRATAN'l'E aceilc as .ittstilicatilas. serito

abandonados da contagem do prazo estabelecido:
f

5.2.3.0 prazo de enlrega do objeto deverá ser executado durantc.t vigência do contrato.

Cada ordem de serviço possuirá um prazo associado.

I6. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
16.1. Executar fielmente o objeto contratado. realizando os serr iços cr.r'r cor.rfirnridade con't o
estabelecido na proposta de preços. observando sempre os critérios tlc qualidadc dos sen içtrs
a serem prestados.
16.2. Fornecer os produtos contratados em confbrmidade com o ob.jeto descrinrinados no iterr
1.3 deste [rdital.

16.3. Produzir documcntação relativa aos serviços executados e faturados. através dc
Relatório dc Atividades. de periodicidade mensal. o qual de\e ser crrtregue.iurrto corlr r rlota
llscal (t.NFSe) sobre o Íàturamento do referido mês trabalhado.
16.,1. Manter sempre um preposto, aceito pela

CONTRAIINTE. Íbrnralmentc

clesignado para

representilla na execução das atividades pertinentes ao objeto do CONTR.ATO.
16.5. O pcssoal tecnico a ser f-ornecido pela CONI'RATADA para execuçào dos sc'n iços.
tluando esliver nas dependências da CONTRATADA. dei,erá nlanter-sc enr conr;rlclas
condições rJc higienc e segurança. bem como entregar en1 perÍeito cstado dc liu.rcionanrcnto.
todas as árcas e instalaçôes utilizadas durante a execução dos sen'iços contratados.

16.6. Comunicar a CONTRAIANTE a existência de qualquer anornralidadc que rlotar n()s
equipamenl.os e que não possa ser eliminada nos termos deste contfalo.

16.7. Cornunicar verbalmente. de imediarc. e confirmar por escrito à ('ON I'ltAlAN
ocorrência de qualquer impedimento da prestação dos sen iços.

IIi.

a

16,8. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser \'ítimas os sells
cmpregados. quzuldo no exercício das suas atividades plofissionais. por tudo quanto as leis
trabalhistas e previdenciárias lhes assegurenr. e demais erigências legais para o cxercício dos
scrviços ohjeto deste Fldital. ou em conexão com eles. ainda que acontecido nas deperrdôncias
da

CONTRÂlADA.

16.9. Responder. em prazo hábil. a todas as inf-ormações solicitadas pcla CON-I

RAlAN't t:.

ló.10. Responder por quaisquer danos. pessoais ou materiais. ocasionados por

scus

empregaclos nos locais de trabalho da CON I-RAIAN'I'I:1.

l6.ll.

Substituir. sompre que exigido pela CONTRAIANTII. qualquer técnico cuia atuaçr'io.
pcrmanência ei'ou comportamento. seiam julgados prejudiciais- inconYenientes ou
insatislàt(rrios à disciplina da repartição ou ao interessc do Serviço l)úblico.
16.12. Guardar inteiro sigilo dos dados e inÍbm.raçôes processadas. rcconheccndo serenr cstes.
dc propriedade exclusiva da CON'fllAlANl E. sendo vedada à ('ONTRAI/\l)^ sua ccssr'ro.
locaçào ou renda a terceiros sem prér'ia autorizaçào lolmal da C()N'l'lt.\TÂN I l:.
16.13. Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais. tributários. prer idcnciários

e

obrigações pre\,istas na legislaçâo social e trabalhista en1 \igor. obrigando-sc a salclá-los na
epoca pr(rpria.

l6.l,l.

Assurnir a responsabilidadc pelas despesas de toda a sua cquipe técnica. inclusivc as
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despcsas com equipantentos de uso pessoal. necessários à implantação c operacionalizitçiio dcr
ohicto deste c()ntrato.

r

z.

«rrnrclçÕES

DA coNTRATANTE

17.1. Aconrpanhar e Íiscalizar a execuçâo do objeto do contrato peltt sc'n idor pírhlico
cspccialnrente dcsignado para tal lir.n.
17.2. Assegurar-sc da boa prestação dos serviços. veriflcando scmprc o scu bom dcsctnpcttl.to.

17.3. Assegurar o lirre acesso dos empregados da CON1'IiÀIADA a todos os locais onde se
tlzerem necessários os serviços.

17.4. Anotar em registro próprio todas as ocorrências rclacionaclas conr a exccuçàtt dos
serviços contratados. determinando o quc l'or necessiirio ii regulalização dirs l'irltas ou
irrcgularidades observadas. '[ais obsen'ações si) terão validade col]l () c()n)pl'o\.tclo risttl cla
CONTRAIAT)A.
17.5. Efetuar o teÍnpesti\ o pagamento devido pela exccução dos serr iços
crurpridas todas as lorrnalidades e exigências do contrato.

r'r

C'ON I ItÀlAI)4.

clcsde que

17.ó. Notificar

a CON1'RA[ADA. por escrito.

sobre qualquer ocorrôncia de

cve

ntucis

inrperÍêições na execução dos serviços. fixand«r prazos para sua correçà().
17.7. Assegurar-sc dc que os prcços contratados estão compatí\'eis conr aqueles pi'aticados no
nrcrcado pelas dcnrais prcstadoras do sen'iço obieto da contratação- dc lirrnia a garanlir clue
aqucles continuem ir ser os mais vantajosos para a Administraçrio.

l7.tl. Propiciar
do ( ontrato.

t()das as tàciliclades necessárias à boa cxccução dos serriços. Dcsignar I:iscal

IIi. IX) Ià(;AN{IiNTO
18.1. O pagamento à CONTRAIADA será etêtuada pela Secretaria \lunicipal da I'azcnda e
Gestão Orçamentária (SEFAZGO) ou por outro setor cspecílico da Plcfi'itura Murricipal de
Imperatriz. mediante a apresentação de nota fiscal. devidamente atcstada pelo setor
competente. bem como as ceflidões dc regularidade .iunto à RF)('trl IIA IrEDI-llt^l- Do
IIRASIL. I'RABALIIISTAS. I'-G fS. ESTADO (Dí\'ida .Ativa e Tribukrs) c iVlunicípio c será
feitona modalidade de transl'erência online
I

tt.2.

A

0

I',\RCELAS PROPOR( lON.{lS Ntlll)1,\NTE
medida que lbrcnr prestados. não devcndo estar

pag anrcnto clererá ser el'eluado enr

PI{trSTA(]AO DE SE,ttVtÇo ,

à

vinculado a liqr.ridaçào total do empenho.
I Í1.3. A atestação da làtura correspondente à prestação do serl'iço caberá ao tlscal clo c()ntrato
ou outro servidor designado para esse fim.

19. t)A FISCALTZAÇAO DO CONTRATO

;\ Secretaria da Fazenda e (iestào Orçamentária - SEIiAZGO dcsigna a scn'idora llliana
Iloscndo Colavitc. Matricula 23.611-0, Diretora Executiva dc ,\dministração. para
aconrpanhar o processo de Íiscalizaçâo do contrato. e o scrviclor Bruno dzr Silva IJarhosa.
Matrícula 10.tt75-1, Técnico em Informática. para aconrpanhar a erecuçiio dos scn iços. até
() tL'nrino dr c('ntrataçào. ou {)Lrlh)s rcprescntanlc\. crPc\'iillnrenlc .lc:igttrrrlrr.'- (lr.t( ilrl,rlirrilrr
19.1.
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em registro próprio todas as ocorrências. determinando o que Íirr necessário à regularizaçào
Artigo 67, § l'e 2'. da Lci 8.666/93.

das Íàltas ou deÍêitos observados na forma do

19.2, O CONTRATANTE resena-se o direito de Ílscalizar a execuçào do ohjeto ora licitando.
quando da erecução do seu contrato de prestação de serviços. podendo para isso sr.rstar o
pagamento das Íàturas no caso de inobservância do cumprimento do Contrato.

19.3. O Íiscal/gestor do contrato anotará. em registro prtlprio. todas as ocorrôncias
relacionadas com a execução do contrato. determinando o que f'or necessário'à regularizaçào
das Íaltas ou dell'itos observados. Tal anotações sobre Íalhas son'rente tcrão ralidade ap(rs o
c()nrprovante de vista do Contratado.
19.J. Os llscais ora nomeados pela SEFAZGO- estarão aptos para recehcr e conl.:rir a cntrega
dos materiais contratados. bem como atestar as notas fiscais para eleito cle entrcga e postet ior
lbrmulaçào de processo de paganrento.

19.5. Alctnt da conÍêri a entrega dos materiais" os Ílscais de contfato. scrá r'csponsár'cl para
vistoriar o andamento dos serviços de assistência técnica.
19.6. A atestação da làtura correspondenle à prestaçào do sen,iço caberzi ao tlscal do c()ntrato
ou outro servidor dcsignado para csse fim.

ló.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competôncia do rcpresentante dercrio
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das meclidas colrvcnientes.

19.8. Ilarendo erro na fatura ou recusa pela PREFEITURA na aceitaçào do r"alor Íàturado. no

todo ou enl parle. a tramitação da làtura será suspensa ató que a Contralada tonrc

as

providêr,cias necessárias à sua correção. passando a ser considerada. pala Íins de pagamcnto a
data da reapresentação. devidamente regularizada.

19.9. Nenhr:m pagamento isentará a Contratada das responsabilidadcs contlatuais. nem
implicará ern aprovaçâo detlnitiva da prestação de serviços total ou parcial.
19.10. ('aso o ÓnCÀO CONTRAIANTE não possa eÍêtuar o pagâmcnto. confirrme prcvisto
acinra. o nresmt, será atualizado monetariamente pelo IGPM - índice Geral de Prcços c1e
N{crcado.

l9.ll.

Será etêtuada. a retenção na lonte dos tributos e contribuiç«)es cnr conÍirrnridadc cort
as orienlações da Receita Federal do Brasil.

19.12. Havendo desequilibro econômico-financeiro do contrato. a Adnrinistração podcrá
restabelecer a relação pactuada. nos termos do art. 65. II. a da t-ci n' tt.6ó6i9i c alteraçõcs
posteriorcs. mediante comprovação documcntal e requerirncnto c\prcsso da CONTRAI)\DA.
20. DAS SANÇÕnS,q,»IUINISTRÁTMS
20.1. Pela inexecução total ou parcial do ohjeto deste Edital. a Clontratantc poderá. garantida
previa defcsa. aplicar à licitante contratada as seguintes sançôes:

a

20,1.1. Advertência. em caso de atraso no cumprimento do cronogranttr vinculado ao
( ontrato. que será aplicada através de notiÍlcação por meio de oÍlcio. nrediante contra- rer: i .rtr
do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias útcis para qui a
cnlprcsa cclntratada apresente justilicativas para o atraso. que s(l serão aceitas nrctliante ,:r ir o
da Administraçtio:
2í).2. Multa:
Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Jnçata
CEP: 65.900-505 - lnrperatriz'\4A
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a) de 0.5% (rneio por dento)

N I C I PA

sobre

o valor do serviço em atl'aso e- tamhénl.

descumprimento das obrigações cstabelecidas neste Edtial. alé o r.nárinlo dc
quando entào incidirá en.r outras cominações legais.

l0 (dez)

por

dias.

b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato- no caso de itle\ecuçã() totâl ou
parcial do ob.jeto contratado. recolhida Ílo prazo de l5 (quinze) dias corridos. conlado da
comunicação oÍicial da Secretaria Municipal de Planejaniento. Fazetlda c (iestào
Orçamentária (SEFAZGO).
20.3. FicaLá inrpedida cle licitar e de contratar com a Administraçào Pública dcste N'Íunicípio:

I

por 06 (seis) meses quando incidir em atraso na prestação dos serviços ob.ieto

da

contrataç,lo:
Il - por 0t (um) ano no fornecimento do obieto e na prestação de serviços enl desacordo
com o erigido enr contrato:

III- pelo o prazo de ató 05 (cinco) anos. garantido o direito prér'io da citação c'clc anrpla
defesa. a licitante clue convocada- dentro do prazo de validade da sua proposta. tti'io celebrar o
certame ou aprcscntálr
contrato. deixal de entrcgar a documentação exigida para
doculnentaçào falsa em qualquer momento do processo licitatório ou de vigôrrcia do contrato.
não rranliver a proposta. lalhar ou fraudar no lornecimento clo oh.ieto pactuaclo" c/ou
comportar-sc de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

o

20.,1. As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas sit.trultancanrctrle.

20.5. As penalidades solnente poderão ser relevadas. caso sejam apresenladas.lustiticalivas.
por esclilo. Íundamentadas em Íàtos compror,áveis. a critério da autoridade cotnpetcnlc da
CONTRATAN'IT].

2I. DA SUBCONTRATAÇÃO
21.1. A CONTRAIADA. na execução do contrato. sem prejuízo das responsabiliclaclcs
contraluais e legais. poderá subcontratar parte(s) do serviço objeto deste L.dital. Assiltr c
expressa a permissão de subcontratação parcial do objeto contratado. nos ternlos do ar1. 72 da

Lei n" 8.666i93.
21.2. Ainda que ha.la a subcontrataçâo parcial do objeto contratado. a CONTRAIAI)A nito
Iicará dispensada de suas responsabilidades quanto ao fiel cumprintenkt das obrigaçircs
contratuais.
22. DO REA.ITISTE

22.1. Os preços contratados poderão ser reajustados mediante ir.riciatira da ('ON IR.{lAt)Â.
desde que obserr,'ado o intemegno mínimo de I (urn) ano. contado cla data linlitc para
apreseniação das propostas de preços. adotando-se o INPC 1Ínciice apLrrado pcl,r ll|(il:
lnstituto Brasileiro de GeograÍia e Estatíslica). pela r,ariaçâo relatira ao pctioclo cle rlnl allo.
desde que o novo valor seja compatír'el com os prcços de mercado.
22.2. A datl- linritc para aprcsentação das propostas de preços scrvirá colno data base pata
rcajuste.
22.3, Havenclo posterior solicitação de reequilíbrio econômico-financeirtt. dccorrentc de làtos
imprcvisíveis. desde que haja seu del'erimento. ocorrerá a modiÍicação da dirta hasc do iterrl
22.2 acirna. passando a mesma a coincidir com a data da solicitação do leequilibrio. sendo
que os próximos rea.lusles anuais serão considerados a partir de então.
Rua Lirbano Santos. 1657 Bairro Juçara
CÊP: 65.s00-505 - Impemtriz/MA
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22.{. O rca.iustamento será de periodicidade anual e os efeitos llrranceit'os serão deridos
partir da solicitaçiio da CON IRAIADA.

a

22.5. O prazo para a CONI'RAIADA solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogaçat()
contratual subsequente ao advento de data base cnsr'iadôra de reljustarnento ou na data do
enceramento da vigência do Contrato. caso não haja prorrogaçào.

22.6. Caso a CONTRAIADA não solicite o reajuste tempestivilrnente. rlenlro dos prazos
acima fixados. ocorrerá a preclusão do direito ao rea.iustanlento.
2.1.

Do PITAZO I)E VI(;IiNCIA D() ('ONTRATO

2l.l -

O firturo contrato que advir terá vigência de l2 (doze) mcses e' iniciar-sc-ii a partil da
dala de sua assinatura. podendo ser prorrogado por iguais e succssilos pcríodos. nrcdiantc
'l
ernros ;\ditir os- após verilicação da real necessidade. e com vantagens para a AdnrinistraçJo
na continuidade do contrato. nos terrnos do inciso ll do Artigo 57 da Lei Fedcral n' 8.66(rl9i.
considerando-se. também. enr caráter excepcional. devidamente .justificado. o §9" do nresmo
clispositivo legal.

2{. DA RESCISÃO OO COXrruq,rO

A inexccuÇão total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver unra das
ocorrôncias prescritas nos artigos 77 a8l da Lei no. 8.666/93.
2.1.1.

l-1.2. Constitui motivo para rescisào do Contrato:
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, espccificações e prazos:

cláusulas contratuais. espccilicações c lcntidão do scu
cumprimento. ler.'ando a Administração a compro\ttr a impossihilidade da conclusão dos
serviços ou Íbrnecimento nos prazos estipulados:

b) o cumprimento irregular de

c) a paralisação do Íbmecimento. sem.iusta causa e prévia comunicação à Adnr

d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada
tlscalizar a sua execução. assim como as de seus superiores:

irr

1.rara

istração:

uconrpanhar e

c) o cometimenÍo reiterado de faltas na sua execução. anotadas na lbrma do
primeiro do arligo 67 dal,ei 8.666. de 2l dejunho de 1993;
l)

a decretação da falência ou instauração da insolvência

parágral'o

civil:

g) a dissolução da sociedade ou o falecinTento do conlratado:
h) a alteração social ou a modiÍicação da finalidade ou da estl'utura da empresa quc prcjudique
a crecução do

(lontrato;

i)

razoes de interesse público. de alta relevância. e amplo conhecinrento .iustilicadas c
dctertninadas pela máxima autoridade Administralila a que está subordinatlo o contralantc c
cxaradas no processo Administrativo a que se reÍ'ero o Contratol

j)a

supressão. por parte da Administraçâo. dos serriços. acarrcttndo n.rodilicaçõcs do ralor
inicial do Contrato além do limite permitido no paragraÍ'o prinreiro do artigo 6-5 da l-ei 8.6(16.
de 2l dejunho de 1993:

k) a suspensão de sua execuçâo por ordem escrita da Administração. por prazo superior a 120
(cento e vinte)dias. salvo em caso de calamidadc' pública. grave pcrturbação da ordem inlcrna
ou guen'a. ou ainda por repetidas suspensôes que lotalizcrn o nresnlo prazo.
Rua Urbano Santos.
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independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pclas sucessivas c
contratualmente imprevistas desmobil izações e mobilizações e outras preristas. asseguraclo
âo contratado- ncsses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigaçõcs
:rssumitlas até que seja normalizada a situação;

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pcla Aclministraçào
decorrentes dos serviços ou parcelas destes. já recebidos ou erccutados. salvo ctl casrt t1e
calamidacie pública. grave perturbação da ordem interna ou guerra asscgurado ao c()lttrÍrtado o
dircito de optar pela suspensào do cumprimento de suas obrigações até quc se'ia normalizatla a
situação:
m) a não-liberação. por parte da Administração. de área local ou obicto para crecuçào de
serr iços" nos prazos contratuais. bem como das Íirntes dr' materiais traturais cspcciÍiciidils t'tos

projetos:

n) a ocorrência de caso Íbrtuito ou í'orça maior. regularmentc courprovada. intpeditiva

da

e\ecução do contrato.

o) o descumprirnento do disposto no inciso V do art.27. sem prc'iuizo das sançôes penais
cabír'eis.

p) a subcontratação total ou parcial do seu objeto. a associaçào clo contratado cont outrenl" a
cessào ou transferência. total ou parcial da posiçào contratual. bent como a l-usão. cisão
incorporação. que implique violação da Lei de Licitações ou pre.iudiquc'a regular execuçào do
contrato.
25. DAS DISPOSIÇOES GERAIS
25.1. Após a declaração do vencedor da licitaçâo. nâo havcndo maniÍi'staçâo dos licitantcs
quanto à intenção de interposição de recurso. o(a) pregociro(a) ad.jLrdicali'r o ohjeto licitado.
que posteriomente será submetido à homologação da autoridade supe rior.

25.2. No caso de interposição de recurso(s). após prolêrida a decisào quanto ao lllesr.rlo.
autoridade incumbida da decisão adiudicará o obleto licitado.

zl

25.3. A Contratada obriga-se a aceitar. nas mesmas condiçires coutrltr.rÍlis. os acréscir»os ou
supressões do valor inicial atualizado do contrato. nos tcrnlos do art. 65. s\ 1". da Lci n'
8.666193.

25.4. A I'refêitura Municipal de Imperatriz (MA). atrar'és de seu onlenador de clcspesas.
poderá revorar a licitação por razões de interesse p[rblico decorrcntc de làm supenenientc
delidarncnte comprovado. pertinente c suticiente para.justilicar tal conduta. dcventlo anulá-la
por ilegalidade. de oficio ou por provocação de terceiros. medianlc parecer escrikr e
devidamente Íundamentado.
25.5. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimcnto das propostas. qualquer
pcssoa Íisica ou juridica poderá solicitar esclarecilnentos. providências ou impugttar o attr
convocatório do Pregão Presencial.

25.6. Os recllrso e contrarrazões de recurso. bem corlo impugnaçâo ao [.-clital. devctãtt scr
dirigidos ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à ('onrissão l)crmanente dc [-icitação - ('l'1..
o qual deverá receber. examinar e submetê-los a autoritlade conrpetcntc qLrc decidirá soblc a
Rua Urbano Sanlos. 1657 []airro .luçara
CEP: 65.900-505 - lmpcratriz/M^
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pcl tlncncra.

15.7. Dccairá do direito de inrpugnar os ternlos dcste edital o intercssado (lue- tcndo accitaclo
sent obicçito. r'enha. aptis julgamento clesfavo r'ár'c l. apresentar Í'irlhas ou irregu laridacles rlue. o
r iciem.
25.8. A participação nesta licitação implica na accitaçào plcna c irrevoerivcl tlirs respectiras
cr igências e cond içircs.

25.9. O (a) prcgoeiro(a) ou a Auk)riclade Superior. ern r;ualqucr lirsc tla licitação. poclerh
prolllo\ cr cliligências ob.ietirando esclarecer ou compl!'r'nL'ntaI e instrLrçzio tl0 plocesso.
Vcdada a inclusi'io posterior de docunrcnto ou informaçào que cler cria constar no ato dir :icssào

pública.

25.10. Nào serão consideraclos molivos para desclassiÍicação simplcs onrissõcs ou cn'os
lirrtnais da proposla ou da documentação. dcsde que sejam irrelerlntes e não prc.jucliqucnr o
llroccssitll)ent() cla licitaçào e o entendimenlo da pfoposta. e que nâo lllant os clileitos dos
tle

mais Iic itantcs.

l5.ll.

As nornras disciplinatloras desta licitação serão sentpre interpretadas cnr Ílvor.
anlpliaçax) da disptrta cntre os interessados. desdc que niiu c()nlpt()ntclllnt (r ilttcressd

cla

da

r\tln.rin ist|açào" a ílnalidade e a segurança da contrataçào/fi)t.necinrr:Dtu.

15.12. Ilnl caso de discrepância entre os anexos c o }:lclitai. prcraleccra à redação tlcste
i

nstrumgrlto convocattirio.

15.13. Caso a licitante vencedora aintla não esteia cadastrada junto a ,\drninistraçrio l)ública
Municipal. devcr/r fazê-lo tào logo lhe seja ad.judicado o prescnte ccr.ta,i.lc.

l5.l'1.

Os autos do respcctiro processo administrati\'o que originorr este c(lital cslilo conr r istu
Íianqueada aos interessaclos rra Iicitação.

15.i5.;\s

clecisires do(a) Plegoeiro(a). bem como os denrais atos de intelcsse clos licitanres.
scriio ptrblicados na Intprensa Oficial. caso não possam ser Í'eitas di[ctatncnte aos scps
rcpresontantes.

15.16. Na hipótcse de o proccsso licitatório vir a scr interrompido. o prazo de ialidadc Llas
lllopostils fica autotnaticamentc prorrogado por igual número cle dias enr que o lcito estircr.
susllerlso.

li.l7.

Na contagem dos prazos estahelecidos neste Edital. ercluir-sc-ii o dia tlo inicio c

incluir-se-h o clia do r.cncimento.

25 ltt. A Comissão Permanente de t-icitação prestará todos os csclarecinrentos solicitaclos
pclos intercssados nesta licitação. sobre o lldital e scus ancxos. Nào seriio corrsidcrlrclos os
pcdidos tle esclarecinrento. pror,idências ou impugnaçircs cn\iud()s por tàx. c-N(til ttLt
r.

cncidos os respcctivos prazos legais.

15.19. O Edital c seus anexos estarào disponiveis no sitc u',r ,r. inrpcratriz.rna.gor. br. tru
obtidos rrtedianle pagantento tro valor de R$ 20.00 (r,intc leais)- a ser rccolhido atravers clc
I)ocul'niirlto de Arrecaclação Municipal - D;\lvl. enritido pcla Sccletaria tle planc.janrenr6.
Rua Urbano Santos. 1657 Bairo Juçara
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Fazenda e Gestão Orçamentária. podendo. ainda. ser consultado gratuitanlente na sede da
CPL. na Rua Urbano Santos- I ó57. Bairro Juçara. Imperatriz/MA- estando disponír,el para
atendimento em dias úteis. das 08h às l2h e das l4h às t8h.

Imperatriz (MA). l8 de dezcrnbro de 2018

0\^^ Lta-.^_,.

í

I \,4-

Christianc ernandcs Silva
Pregocira

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara
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l\!
ESI',\DO DO MARANHÃO
PRI,]F'EITT]RA MTINICIPAL DE INIPERATRIZ

o .,.
i

b8 -LL)I

(]oM ISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

t__,/

PRÍ](;AO PRI]SENCIAL N' I I912018-CPL
ANEXO I
(Proposta de Preços c Tcrmo de llcferência)

dc

dc 1018.

['rczados St'nhorcs.

(empresa). conl

sede na cidade

de

.na

inscrita no CNPJ/MF sob o número
_.
ncslc a1o representada por
c
- portador c r ( l)[: n"
I{(i n"_____. " abairo assinado. propa)e a Secrelaria Municipal de I:tlucação. os prcços
inÍia discrir.ninatlos. para Contratação dc enrpresa para Prcstação de Scrviços de Inrprcssiio e
l{cprourafia Ctrrporativa ou Outxnrrcing. delinido conlo a prestação dc scrviços por ntcio da
disponibilidade (le equipamentos. como Impressoras. Copiadoras e,tru \'l ultilirncionais. sencl<r
a conlralada lesponsár'el pela Manutenção dos Equipanrcutos e Sup()rtc Técnico. alónt do
lirnrccinrcnto c Instalação de Sofiu'are Liccnciado e prestação dos serr iços dc (ierenc iunrcnkr.
Inr cntário. Contabilização clc Irnpressões. (iripias e Digitalizações pala atcndcr às dcnrandas
da Secretaria Municipal de Planejamento. [.azenda c (icstão Orçanrcntária. conlirnr.rc
cspecilicaçties constantes no lcrnro de Relêrência c planillras en'l .rr.rc\o. obirlo do PItE(;.i0
PRESENCIAL n" I l912018-CPL:
Ruit

l1o

a) Prazo de validade da proposta. que não poderá ser inÍêr'ior a 60 (sesst-'rrta) clias. contados
parlir da data de sua abertura.

a

b1A entrega dos prodúos. bem como a implantação do sislema. aconlecdrá cnr no miirinro l0
(dez) dias corridos após o reccbimer.rto da "Ordem de Fornecinrento/Scrr iços" erriticla pela
Sccrctaria Municipal de Planejamento. Fazenda e (iestão Orçarnentaria -- SFIIAZGO.
c) Preço'lotal por e\tenso R$............ (

Nome. Âssinatura tlo Ilcsponsár el da [:nrpresa

Rua lilbano Santos, l(r57 Bairro .luçara
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TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO OBJETO

1.1.

o

de empresa para
ob,ieto do presente termo de referência consiste na contratação

prestaçãodeserviçosdeimpressãoereprografiacorporativaououtsourcing'definidocomo
aprestaçãodeserviçospormeiodadisponibilidadedeequipamentos'comoimpressoras'
pela manutenção dos
copiadoras e/ou multifuncionais, sendo a contratada responsável

instalação de software licenciado e
equipamentos e suporte técnico, além do fornecimento e
impressões, cópias e
pr"riação dos serviços de gerenciamento, inventário, contabilização de
de Planejamento' Fazenda e
digitalizações para atender às demandas da Secretaria Municipal
Gestãoorçamentária,porumperÍodode12(doze)meses,deacordocomasespecificaçõese
condições constantes neste Termo de Referência'
Referência é de RS
1.2. O valor estimado para contratação do objeto deste Íermo de
quatro centavos)' conforme pesquisa
204.800,04 (duzentos e quatro mil, oitocentos reais e
de mercado.

2.

DA JUSTIFICATIVA

empresa
O presente termo de referência tem por finalidade a contratação de
reprografia
lmpressão e
especializada na prestação de Serviços de Outsourcing de

corporativa,afimdeatenderasnecessidadesdeimpressãodaSecretariaMunicipalde
Planejamento,FazendaeGestãoOrçamentária,compreendendoacessãodedireitodeuso
prestação de serviços de manutenção
de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a
(EXCETO PAPEL)'
preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários
incluindoserviçosdeoperacionalizaçãodasoIução.Acontrataçãotemcomoobjetivoatender
que são considerados essenciais
a necessidade da sEFAzGo quanto aos serviços de impressão
tais recursos
para o desempenho das atividades institucionais, pois seus usuários utilizam
meio), de maneira
t"n,o p.r, execução das atividades administrativas (finalísticas e atividades
desempenho
que a indispon ibilidade desses serviços produzirá impacto direto sobre o seu
institucional, e no bom relacionamento com o contribuinte'

oconceitodeoutsourcingdeimpressão,modelodesoluçãopretendida,remeteà

relacionados às atividades
contratação de empresa para exàcução de serviços continuados
meio(impressãoecópiadedocumentos),permitindoassim'queaSEFAZGOdedique-seàs
atividades fim.
da
O serviço de outsourcing de imPressão é utilizado por todos os departamentos
funções administrativas é
SEFAZGO. Para garantir que os servido res desempenhem as
Tecnologia da informação'
necessário o investimento em equipament os e serviços de
problema antigo da maioria
A redução de custos é uma vantage m, respondendo a um
inexistente, dos custos
das instituiçôes: uma noção pouco clara, quando não mesmo
estes gastos encontram-se
relacionados aos serviços de cópia e impressã o. Frequentemente,
um modelo de outsourcing,
diluídos nas rubricas de custos operacionais d os orçamentos. Em
qual se contrata a quantidade de
os custos incluem uma renda fixa, normalmen te mensal, na
de outsourcing é
impressões a serem realizadas. Na implem entação de um modelo
deste
nhecer e comPreender as v erdadeiras necessidades. E a Pa
fu nda

M
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conhecimento que se pode avançar para a implementação de uma solução adequaar,
ajustada à dimensão e ao modelo do negócio, e que permita realmênte reduzir as despesas
com impressão, ao nÍvel de manutenção,;onsumíveis e infraestrutura'
Outra vantagem decorre do fato de manter o parque tecnológico de impressão
padronizado e homogêneo. Parques de impressão heterogêneos, com características
diferentes, com vários modelos de diferentes fabricantes acarreta inúmeros problemas
operacionais. Nesse cenário, muitos equipamentos são subaproveitados ou utilizados ao
extremo. colocar em prática uma solução de outsourcing de impressão exige conhecer a
forma como é gerida a impressão, com o objetivo de otimizar o parque de impressão. com
um parque de impressão otimizado à sua escala e gerido de forma externa, uma instituição
pode obter ganhos de produtividade assinaláveis, na medida em que se liberta de uma área
secundáraa para centrar os seus recursos em atividades finalísticas. convém ressaltar o termo
"gestão documental", pois a impressão atualmente é muito mais do que imprimir
documentos: é, acima de tudo, gerir todo o processo de produção de documentos, nos mais
diversos formatos. Por outro lado, importa ressaltar a crescente evidência que a impressão
ganhou ao longo dos últimos anos, impulsionada por equipamentos cada vez mais versáteis e
capazes de desempenhar târefas que, em um passado recente, exigiam Vários equipamentos
diferentes. Não menos importante, é o fato desta pequena revolução permitir não só uma
poupança adicional em teÍmos de custos, como também no que ao papel diz respeito. Em
outras palavras: o ambiente também ganha.
os benefícios ambientais são outra vantagem do outsourcing de impressão. um
parque de impressão otimizado gera menos desperdício e consome menos recursos, sejam
eles energia, toners ou papel. o reflexo não é apenas em termos de custos, também pode ser
uma contribuição importante para os objetivos ambientais e de sustêntabilidade, em
conformidade com conceito de Tl verde - uma tendência mundial voltada para o impacto dos
recursos tecnológícos no meio ambiente'
Do ponto de vista de gestão, exigirá menos envolvimento das áreas da SEFAZGO, uma
vez que não haverá a necessidade de controle rigoroso de um parque de equipamentos com
garantiâs diferentes, manter O contrOle deles e celebrar contratos anuais de manutenção, o
que consome muito tempo e recursos financeiros. Não demandará a tarefa de manutenção e
gerenciamento de impressoras. Ao utilizar os serviços de empresa de outsourcing de
impressão, a gestão de todo o sistema se torna mais simples porque existirá mâior
transparência no sistema.
A Secretaria não terá despesas com a aquisição de equipamentos de impressão e
suprimentos (principalmente toners).
Para fundamentar as informaçôes e argumentos apresentados, seguem abaixo
algumas estatísticas:
" 40Yo de todos os chamados de Tl e Help Desk são relacionados a
impressoras e copiadoras, e !O% do tempo das equipes de Tl é gasto
no suporte dessas.", Fontes: Gartner Goup e Photizo Group 2009;
"Os gastos relativos à impressão de documentos representam 3% do
faturamento das empresas." Fonte: Photizo Group 02009 Hidden
Savings aWhite Paper;
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"A implementaçáo do outsourcing dê impressão traz em média 30%
de redução nos custos relacionados ao parque de impressão." Fonte:
Photizo Group 2009, Hidden Savings a White Paper;
"Se 5Oo/o do parque de impressão das empresas for migrado para
contratos de outsourcing de impressão, estima-se uma redução de
mais de 2 milhões de toneladas de emissão de CO2, o que equivale
tirar mais de 400.000 carros das ruas por um ano.", Fonte: Photizo
Group O 2OO9 Environmentally Friendly Hard Copy The Environmental
lmpact of Managed Print Services;
"Muitas empresas possuem mais equipamentos do que realmente
necessitam. Algumas possuem até dez vezes mais que o necessáriol",
rDc 2009.

A Lei ne 8.666193, no inciso I do art. 15, determina que as compras, sempre que
possível, deverão atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de
manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas.
Portanto, é cabível, sempre que houver necessidade e conveniência, estabelecer
critérios uniformes para as contratações realizadas pela Administração, o que se pretende
com a realização dessa licitação.
Assegura-se, pelo exposto, a necessidade, a possibilidade e a legalidade da contratação
proposta, uma vez que, amparados por motivos de ordem técnica, fica demonstrado que, na
hipótese em tela, é mais vantajoso para a SEFAZGO que todos os equipamentos sejam do
mesmo fabricante.
Para uma contratação, como a objeto deste Termo de Referência, é importante que os
equipamentos utilizados na prestação dos serviços (impressoras e mu ltifu ncionais), além de
possuírem alta eficiência energética (baixo consumo de energia), possuam também a
característica de impressão em frente e verso (duplex), assim como capacidade de impressão
em papel não clorado ou reciclado, diminuindo os impactos ambientais gerados pela

contratação.
São benefícios e objetivos da contratação, entre outros:
a) Proporcionar a gestão centralizada do serviço de impressão na SEFAZGO;
b) Disponibilizar aos usuários melhor qualidade de impressão com a utilização de
suprimentos originais e equipamentos novos e padronizados;
c) Melhor distribuição das estações de impressão;
d) Redução no tempo do atendimento das solicitações de serviços, reparos e/ou

manutenção dos equipamentos, com melhoria dos índices

de

disponibilidade dos

equipamentos;
e) Eliminação de investimentos iniciais com a aquisição de equipamentos;
f) Redução de custos com os insumos e consumíveis, visto que estes são fornecidos
com menores preços, em decorrência da economia de escala gerada pelas compras efetuadas
em grandes quantidades realizadas pelo prestador do serviço;
g) Extinção da contratação de manutenção e assistência técnica de equipamentos, que
passam a ser de responsabilidade do prestadoÍ do serviço;

tr\
§;

Rua Godofredo Viana, 722173E,
cEP: 65.901,480 lmperatriz

cenlÍo.

' MA

www.imperatri2.mâ.gov.br

Õ

7

t,o

NF\

t
6\

Pl-/

s
,iâ:

ESTADO DO MARANHÃO

/1
/+
,,§ F 06
,)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
ORçAM ENÍÁR|A
SECRETARIA DE PTANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO

ii

e,

( Y:#a,cL

de imp ressão, por m eio d a
h) Redução, de forma drástica, das interrupçôes do serviço
implantação e iplicação de níveis de serviço (SLA) aqui definidos;
imPressões
i) Aplicação do conceito de centro de custos' na contabilizaç ão das
ou similar' viabilizando rateio,
realizadas por departamento, por estação de impressão'
controle e racionalização de custos;
j) Redução dos estoques de consumíveis;
k) lnventário automático de equipamentos dessa natureza;
ferramentas e recursos
l) Manter na Administração bens e equipamentos atuais' com
projetar uma redução do tempo de resposta às demandas

avançados, permitindo

operacionais internas;
e garantir a
m) Reduzir o volume de páginas impressas de forma desnecessária
"follow you printing";n)
liberação segura dos documentos Ãm utilização de solução de
Garantir a qualidade de impressão no ambiente da SEFAZGO'

ConsiderandoarelevânciadousodeequipamentosdeTldentrodestaSecretária,a
aquisiçãobuscadiminuirosriscosdeparalisaçãooureduçãodacontinuidadedasatividades
de reaparelhamento do parque de
ad min istrativas, proporcionando condições ideais
progressivo'
impressoras existente, por meio da substituição e aumento
impressão é
Ressaltamos que a contratação de um serviço de outsourcing de
suas atividades
considerada básica e essencial para que esta secretaria Municipal desenvolva
constitucionaiselegais,sendoimprescindívelqueaadministraçãorealizeumagestãono
sentidodeseaparelharcomumasoluçãoquecontempleintegralmentesuasnecessidades.

3.

DO SUPORTE LEGAL

julho de 2002'
3.1. Está licitação reger-se-á pela Lei Federal 10'520, de L7 de
Decreto Municipal O22|2OO7 e por este Termo e seus anexos' aplicando-se'
e respectivas
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 8'666/93

que ficam fazendo parte
alterações, além das demais disposições legais aplicáveis,
integrante da mesma, independente de transcrição'
4.

DA MODALIDADE

E

TIPO DE TICITAçÃO

4.1. Modalidade de Licitação

em
4.1.1 O certame licitatório será realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL,
no
Município
conformidade com a Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada
pelo Decreto Municipal 22l2OO7,e Lei 8.666, de 21 de junho 1993 e suas alterações'
4.2. Tipo de licitação

4.2'lSeráadotadonalicitaçãoocritériodejulgamentocombasenoTlPoMENoRPREço
GtOBAt, na forma prevista no art.45, § 1', lda Lei 8'666/93'
DA PARTICIPAçÃO DE MICRO E PEqUENAS EMPRESAS
as microempresas.
5'1. Por força da Lei Complementar 123/06 e do art. 34 da Lei 1L.488107,

5.

MEs,asempresasdepequenoporte.EPPseasCooperativasaestasequiparadas.CooPsque
procedimentos a seguir
tenham interesse em participar desta tomada deverão observar os
dispostos:
ê que eventualmente
5.1.1. As licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOP'
fiscal, deverão
possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à regulari dade

â

N
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consignar tal informação expressamente em declaração especifica;
5.1.2. No momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitente detentore da melhor
proposta seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a
documentação exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal
apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie de documento que venha
comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;
5.1.3. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs,
EPPs ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas por MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a

melhor proposta classificada.
5.2. Para eÍeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do
seguinte modo:
s.z.t. A ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar novâ
proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena

de

Preclusão;

5.2.2. A nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em
favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço seja
aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;
5.2.3. Não ocorrendo à contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alÍnea anterior, serão
convocada as MEs, EPPS ou COOPs remanescentes, na Ordem claSsificatória, para o exercício
do mesmo direito;
5.2.4. No caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPS que se
encontrêm enquadradas no item 5.1.3, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
5.2.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 5.1 3, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
5.2.6. O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por ME, EPP ou COOP.

6.

DA HABITITAçÃO

6.1. Para se habilitar ao processo licitatório, os interessados deverão

apresentar
documentos relacionados nos incisos e parágrafos dos Arts. 28, 29, 30 e 31 da Lei 8.666/93.
6.2. para fins de habilitação, a título de qualificação técnica, a empresa licitante deverá
apresentar atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por órgão ou entidade da
administração pública ou por empresâs privadas que comprovem que a empresa executou, a

contento, objeto compatível com o objeto da licitação.

7. DOS TOCATS DE ENTREGA DOS BENS/SERVIçO
7.1.t. A entrega dos produtos, bem como a implantação do sistema, acontecerá em no
máximo 10 (dez) dias corridos após o recebimento da "Ordem de Fornecimento/Serviços"
emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentaria pertinentes neste Termo de Referência.
7.1.2 A entrega dos produtos será feita de forma parcelada, nas quantidades e local
estabelecidos na "Ordem d e Fornecimento/serviços", e será atestada pelo fiscal de contrato

SEFAZGO, observando às disposições
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defeitos, serão
7.1.3 Sendo os produtos diferentes das especificações ou apresentarem
considerados não entregues.
parte, os produtos em desacordo com as
7.1,4 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em
do Contrato'
especificações e condições do Termo de Referência, do Editel e
com as especificações
7,1.5 Caso algum produto se,ia entregue com avarias ou em desacordo
repô-lo devidamente
técnicas ou problema de qualidade, a empresa Contratada deverá

i<'I --'

corrigidoematé2(dois)diasúteis,apósnotificaçãodocontratanteduranteavigênciado
contrato, a partir daí su.ieitando-se às penalidades cabíveis'
7 .2, Prazo para a Entrega
(trinta)
7.2,!. Aposa assinatura do contrato, a CoNTRATADA disporá do prazo máximo de 30

diaspararealizaraentregadefinitivadosequipamentoscontratados,contendotodosos
requisitos apresentados neste termo de referência;
que ensejem em
7.2.2. Este prazo conta-se em dias corridos. Em situações excepcionais
comprovar os
descumprimento dos prazos previsto no item 7'2'!, caberá à CONTRATADA

motivosdodescumprimento.casoacoNTRATANTEaceiteasjustificativaS,serão
abandonados da contagem do prazo estabelecido;
do contrato'
7.2.3. O prazo de entrega do objeto deverá ser executado durante a vigência
Cada ordem de serviço possuirá um prazo associado'

8.

DA DESCRIçÃO DO OBJETO COM SUA ESPECIFICAçÃo TÉcNlcA

8.1. Serviços a serem executados \.
,4
pela contratada para a prestação dos serviços de
disponibilizadós
os equipamentos a serem
lacrados de fábrica
outsourcing oriundos deste contrato devem ser novos, sem uso anterior,
Juntamente com os
e em seu último estágio de revisão tecnológica, de software e hardware'
português' sem
equipamentos deverão ser entregues os respectivos manuais de operação, em

)

qualquer ônus para o Contratante.
da gestão
8.1,1. Os serviços de outsourcing de impressões e reprografia corporativa' além
completa dos serviços através de software de gerenciamento, compreendem os seguintes
elementos ou atividades:
a) o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato devidamente instalados,
configurados e em funcionamento;
modo a garantir
b) A possibilidade de atualização periódica dos equipamentos fornecidos de
a modernização do parque de impressoras e copiadoras do órgão e o atendimento de
demanda futu ra;
para substituição
c} A prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, inclusive
de equipamentos ou peças danificadas;
d) o fornecimento de insumos e suprimentos (cartucho de toner, cilindros, reveladores,
fusores, etc.;
o
e) prestação dos serviços de gerenciamento completo dos ativos alocados, utilizando
permissões de usuários,
software especificado neste documento, com provisão de inventário,
permissões por setores e/ou departamentos, além, é claro, da contabilização de impressões,
cópias e digitalizações;
f) O serviço "in loco" de suporte técnico ao usuário'
contratação:
8.1,2. As atividades elencadas abaixo não fazem parte do escopo desta
a) O fornecimento de PaPel;

,N
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b) A responsabilidade pelo gerenciamento de acesso e consumo, ou seja, a definição das,
diretrizes e permissões;
c) A fiscalização e verificação das métricas de consumo;
d) O controle dos chamados técnicos de suporte;
e) O local para o desempenho das atividades afetas ao respectivo contrato do órgão;
8.2. Os equipamentos a serem Íornecidos 4 3.2
8.2.1. Para a prestação dos serviços de outsourcing nâ SEFAZGO, exige-se, da empresa
contratada, que disponibilize até 25 (Vinte e cinco) equipamentos novos, sem uso anterior

(primeiro uso), em linha de produção do fabricante, não reman ufaturados, não
recondicionados, não reformados e em perfeitas condições de funcionamento e
produtividade e com especificações mínimas para executar os serviços nas condições
definidas, por tipo de equipamento.
8.2.2. As franquias mensais estimadas para cópias e impressões, por tipo de equipamento,
foram definidas com base em análises estatísticas das médias históricas de documentos
impressos e copiados nos equipamentos atualmente instalados na instituição e têm o objetivo
de garantir à contratada uma garantia mínima contratual, sustentável financeiramente para a
execução dos serviços.
8.2.3. Equipamento Tipo 01
Dispositivo Multifuncional MONOCROMÁTICO compatível com Cópia, tmpressão e
Digitalização Papel A4lOfício - 52 ppm (carta).
Franquia mensal por equipamento: 10.000 cópias e/ou impressões
Franquia total: 230.000 cópias e/ou impressões
Os equipamentos do tipo l deverão ser geograficamente distribuídos e instalados nos locais
determinados e escolhidos, conforme a demanda de utilização para este tipo de equipamento,
por cada divisão desta secretaria.
a) Especificações Técnicas do Equipamento TIPO O1
Todos os equipamentos devem ser iguais (mesma marca e modelo), serem novos e estarem
em linha de produção à época da assinatura do contrato e devem estar acompanhados de
todos os acessórios necessários ao cumprimento de todas as características técnicas abaixo:
Configurações básicas
Velocidade de impressão: até 45 ppm;

o
r
o
o
o
o

o
.
.

Ciclo de trabalho: Até 100.000 imagens/mês;

Velocidade do processador: no mínímo 500 MHz;
Memória de lmpressão: no mínimo 1 GB (padrão ou total instalada, sendo aceita a adição
de módulos opcionais para atingir a quantidade de memória exigida);

Conectividade: 10/100/L000 Base T Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade e impressão
diretamente de dispositivo flash USB (Pen Drive);
Saída frente e verso: Padrão;
Cópia
Resolução máxima de cópia: no mínimo 600 x 600 dpi;
Tempo de saída da primeira cópia: no máximo lOsegundos;
Recursos de cópia: controle de escurecimento ou ajuste de fundo, várias páginas numa
folha;
lmpressão
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Resolução de impressão: 1200 x 1200 dpi;

Tempo de saída da primeira página: no máximo 10 segundos;
Linguagem de descrição de páginas (PDL): Emulação PCL@ 5, Emulação PCLo 6, Emulação
PDF, Emulação Post Script 3;
Recursos de impressão: várias páginas numa folha, imprimir de dispositivo de memória
usb, impressão segura, modo de economia de tonner e pular páginas em branco;
Digitalização
Destino da digitalização: Digitalizar para rede, USB ou e-mail;
Fax

Recursos de fax: catálogo de endereços, fax progra mado/atrasado, encaminhamento de

fax para fax, e-mail e servidor/computador;
Drivers de impressão
Suporte do sistema operacional: Mac OS, Linux e Windows;
Capacidades de fontes
Fontes Post Scripto: no mínimo 80;
Fontes PCL@: no mínimo 80;
Manuseio do papel
Capacidade de saída: no mínimo, 150 folhas;
Alimentador de originais
Alimentador de documento automático duplex com capacidade mínima para 50 folhas;
Tamanhos máximo suportado: Ofício,2t6 x 356 mm (8.5 x 14 in);
Capacidade de papel
Bandeja multifuncional: no mínimo 100 folhas;
Capacidade de papel inicial instalada: no mínimo 500 folhas;
Capacidade de expansão para até, no mínimo, 2.000 folhas através da instalação de
bandejas ad icion ais;
Tamanho do papel
Tamanhos personalizados: até tamanho Ofício, 216 x 356 mm (8.5 x 14 in);
Recursos de segurança

Autenticação de rede, Controles de acesso, Log de auditoria, SNMP e lmpressão segura;
Energia
Consumo/potência
Em operação: no máximo 900 W;
Em espera: no máximo 60 W;
Em modo de economia de energia ou suspensão: no máximo 5 W;
Certificação: ENERGY STAR@

8.2.4. Equipamento TIPO 02
Dispositivo Multifuncional COLORIDO compatível com Cópia, lmpressão e Digitalização

-

A4 e

A3.

Quantidade: 02 (dois) equipamentos;
Franquia mensal por equipamento: 10.000 cópias e/ou impressões
Franquia total: 10.000 cópias e/ou impressões
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tipo 02, de impressão colorida' deverão ser geograficamente
a demanda d-e i
distribuídos e instalados nos locais determinados e escolhidos, conformá
j
Os 02 (dois) equipamentos do

NOME DO ORGÃg'
utilização para este tipo de equipamento, por cada divisão desta secretaria
a) EspeciÍicações Técnicas do Equipamênto Tipo 02
novos e estarem
todos os equipamentos devem ser iguais (mesma marca e modelo)' serem

emlinhadeproduçãoàépocadaassinaturadocontratoedevemestaracompanhadosde

técnicas abaixo:
todos os acessórios necessários ao cumprimento de todas as características
Configurações básicas
Funções padrão: cópia, e-mail, impressão, digitalização e fax;
Velocidade de cóPia/imPressão:
Cores: no mínimo 30 ppm;
Preto e branco: no mínimo 30 PPm;
Ciclo de trabalho: no mínimo 80.000 ima8ens/mês;
de dispositivo
conectividade: 10/100/1000 BaseT Ethernet, lmpressão direta através

o
o
o
.
r
o

r
o
.
.
.

flash USB (Pen drive);
Unidade de disco rígido: no mínimo160GB;
Processador: no mínimo1 GHz;
Memória do dispositivo: no mÍnimolGB;
em cores
Tempo de saída da primeira impressão: no máximo 10 segundos para impressão
e em preto;

o
o

capacidade
Alimentador de originais: alimentador de documento automático duplex com
pãra até 100 folhas;
Cópia
Resolução máxima de cópia:600 x 600 dpi;
de carteira de
Recursos de cópia: Frente e verso automático, criação de livreto, cópia

.
o
o

identidade;
lmpressão
6, PDF;
Linguagem de descrição de páginas (PDL):Adobe PostScripto 3'", PCLo 5, PCL@
Resolução máxima de impressão:1200 x 1200 dpi;
lmpressão
Recursos de impressão: Criação de livreto, lmpressão a partir de unidade USB'

.
o
.
.
.

segu ra;

Suporte do sistema oPeracional
Mac OS, Linux e Windows;
Digitalização
Recursos de digitalização: JPEG, PDF, Digitalização para rede, TIFF' XPS;
para dispositivo
Destino da digitalização: PC, FTP ou Secure FTP ou HTTPS, Digitalização
de memória USB, Digitalização para e-mail;
Segurança
características de segurança padrão:controles de acesso, Autenticação de rede, sNMPv3,
SSL,

.
o
o
.

lmpressão segura, Digitalização pÍotegida;
Manuseio do papel
Capacidade inicial de papel: no mínimo 500 folhas;
Capacidade máxima de papel:4.000 folhas;
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capacidade de saída: no mínimo 250 folhas.
EnerBia
Consu mo/potência
Em operação: no máximo 900 W;
Em modo de economia de energia ou suspensão: no máximo 5 W;
Certificação: ENERGY STARo

8.2.5 Requisitos obrigatórios dos equipamentos a serem instalados
os equipamentos objetos do contrato de outsourcing devem seguir as seguintes diretrizes
definidas para a garantia da conformidade com as atividades desenvolvidas por êsta
su perintendên cia
de
a) os equipamentos devem ser novos, de primeiro uso, não-remanufatu rado e em linha
produção dos fabricantes, comprovado através de nota fiscal dos fabricantes, distribuidores
ou fornecedores.
b) A Licitante deverá apresentar documento, comprovando que os equipamentos ofertados
estão em linha de produção.
c) A Licitante deverá apresentar comprovação que a sua equipe técnica possui capacitação
para atendimento dos chamados relacionados à manutenção dos equipamentos, através de
certificação técnica do fabricante dos equipamentos.
d)Todos os equipamentos devem ser compatíveis com MAC OS, Windows e Linux'
8.2.6. Software de Gerenciamento de lmpressões
As impressões, cópias e digitalizações oriundas desta contratação deverão ser objetos de
permanente com utilização de software de gerenciamento homologado pelo

auditoria

fabricante dos equipamentos ofertados. Os custos mensais de utilização do software deverão
compor o custo total mensal da prestação dos serviços, não cabendo nenhum custo adicional
à contratante.
A exigência de utilização do software de gerenciamento (bilhetagem) é aplicável, pois a
contratação é da solução completa de outsourcing e envolve um número significativo de
máquinas, com quantidade de cópias e impressões superior a 20'000 cópias/mês
O software de gerenciamento de impressão é recomendado para a redução do custo total de
impressão, por permitir a diminuição do número de cópias e o desperdício, por meio do
controle sobre a fila de impressão e eventual determinação de cotas, inclusive para cópias,
para usuários ou grupos de usuários. com ele também é possível extrair relatórios de
utilização, o que possibilita melhorias no planejamento e gestão das despesas com
outsourcing.
O contratante deverá se responsabilizar pela criação das regras específicas para cada grupo
de trabalho, definindo claramente quem poderá utilizar cada recurso dos equipamentos,
inclusive estabelecendo cotas de cópiâs e impressôes por usuário ou grupo de usuários, se for
o caso.
8.2.7. Ceracterísticas Técnicas do Software de Gerenciamento de lmpressões
A contratada deverá disponibilizar sistema informatizado para a contabilização das
páginas impressas/copiadas/digitalizadas em todo o ambiente. Este sistema deve ser uma
solução de gerenciamento de impressão inteligente que forneça controle, conveniência e
opções para dar suporte total aos requisitos dinâmicos dos usuários, reduzindo ao mesmo

O

tempo a complexidade da Tl.
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O sistema deve ser composto por uma solução avançada de rastreamento de
controle de custos de documentos que permita que a instituição reduza custos de imp

maximize a eficiência dos equipamentos reduza o desperdício, assegure privacida
documentos e aumente seus resultados.
o sistema inteligente de gerenciamento de digitalizações, cópias e impressões, deve
prover uma solução completa de eutenticação, autorização e contabilização com as seguintes

o

caracteríSticas:

o

Proteger

a

infra estrutura contra

o

uso não autorizado de impressoras

e

ltifuncionais, criando um ambiente seguro de impressão, cópia e digitalização;
Verificar os direitos de acesso dos usuários e aplicá-los ao trabalho de impressão. Por
exemplo, um equipamento com custos de impressão ou reprodução mais elevado (colorido,
por exemplo) pode ser restrito aos usuários autorizados para ajudar a reduzir os custos e
eliminar o desperdício;
Oferecer aos usuários acesso seguro aos documentos, a partir de qualquer impressora
autorizada no ambiente de impressão. Dessa forma, os documentos seguem os usuários e
ficam disponíveis sempre que forem necessários;
Estabelecer regras comuns de redução de custos que podem ser ativadas com
facilidade e que também permitir a criação de regras específicas para o ambiente de
impressão. As regras comuns de redução de custos incluem a impressão frente e verso
forçada, impressão em escala de cinza forçada e imprimir para enviar por e-mail. Por exemplo,
os administradores podem criar uma regra para que todos os trabalhos de impressão a partir
de e-mails sejam impressos automaticamente em escalâ de cinza, evitando um trabalho de
impressão em cores dispendioso;
lmprimir a partir de filiais ou escritórios regionais espalhados pela cidade ou pelo
mundo usando dispositivos móveis. Função de impressão Móvel visando o aumento da
satisfação e da produtividade dos usuários, já que oferece a capacidade de enviar facilmente
seus trabalhos de impressão de qualquer lugar. Os usuários podem usar qualquer impressora
autorizada para imprimir seus documentos quando chegarem ao destino;
Gerenciamento de Digitalização com suporte para digitalização segura para e-mail ou
mu

o

o

o

o

o

pastas específicas;

O

Rastrear e alocar custos para serviços de cópia, digitalização e impressão por centro de

orçamento, setor ou por usuário;
Disponibilizar Relatórios com ume visão geral abrangente e controle do ambiente de
impressão.
lnterface simplificada com todas as informações necessárias ao usuário. Análise de
custos de toda a instituição, de um único departamento ou de um usuário individual, ou
auditoria para estudos de como os equipamentos estão sendo usados.
8.2.8. Características Técnicas
a) Módulo servidor central: Suporte aos sistemas operacionais Windows Server 2008 SP2
32/64 bits,Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2;
b) Módulo servidor remoto: Suporte aos sistemas operacionais Windows Server 2008 SP2
32/64 bits, Windows Server 2008 R2 5P1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2,
Windows 7 SP 1 32/ 64 bits;
c) Módulo cliente: Suporte aos sistemas operacionais Windows Server 2008 SP2 32/64 bits,
Windows Server 2008 R2 SPL, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Wi
ws XP

o

o

N
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SP3 32164 bits, Windows Vista 32/64 bits, Windows

7 32164 bits, windows

windows 8.7 32/64 bits, Windows 70 32/64 bits, Mac OS 10.8 - 10.10,

Lin

(necessita CUPS e Python 2.4+);
d) Módulo de relatórios OLAP: Suporte aos sistemas operacionais Windows Server 2008 SP2
32/64 bits, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2;
e) SGBD: Suporte aos SGBDS PostgresQl 9.2 ou superior, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft
SQL Server 2OO8 R2, Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2014 (Standard ou
Enterprise);
f.)lnterface de administração do módulo servidor central 100% web, não sendo necessário o
uso de nenhum utilitário externo a interface web para realizar qualquer tarefa administrativa,
sendo ainda que deve existir a possibilidade de autenticação automática na interface web do
usuário autenticado na estação através do recurso de Single Sign On;
g) Após a instalação inicial, o módulo de servidor remoto deverá ser 100% configurável e
administrável pela interface do servidor central;
h) Excetuando o módulo de servidor central, todos os outros módulos são de instalação
opcional e gratuita, ficando a cargo da contratante definir a necessidade de instalação dos
mesmos de acordo com a necessidade durante a vigência do contrato, sem nenhum custo
adicional de licenciamento da solução;
i) lntegração com Open LDAP, Microsoft Active Directory e Novell NDS para cadastramento da
base de usuários e dos seus centros de custo;
j) Os usuários deverão possuir acesso a uma interface web onde eles poderão ver somente
seus próprios trabalhos, podendo excluir definitivamente, reimprimir ou mover para outra fila

de impressão;
k) No caso de queda de comunicação entre as unidades remotas e o servidor central, deverá
ser possível que todos os usuários que utilizaram o sistema nos sete dias anteriores a queda
da comunicação sejam capazes de continuar utilizando o sistema, excetuando os casos de
autenticação por usuário e senha LDAP / AD e do uso do sistema de cotas;
8.2.9. Controle de Acesso
a) Controle de acesso do usuário através de PlN, ou cartão de aproximação / magnético, ou
usuário e senha, ou combinação de mais de um método;
b) Para as mu ltifu ncionais, será obrigatório o suporte à tecnologia embarcada do fabricante
de multifuncional;
c) Paras as impressoras, serão aceitos terminais externos que aceitem tanto autenticação via
cartão de aproximação quanto PlN. Não serão aceitas soluções ou terminais que não possuem
os dois métodos de autenticação no mesmo hardware;
d) O leitor externo, caso necessário, deverá possuir pelo menos duas portas Ethernet, uma
para conexão do cabo de rede da contratante e outra para conectar o cabo de rede da
impressora;
e) Suporte as seguintes tecnologiâs de cartão de aproximação: EM4loomanchester f/64 e
compatíveis (Q5, Hitag em modo de compatibilidade), Proxlite, Casi-Rusco, GE lnterlogix,
Paradox, PosiProx, Nedap, AWID, Pyramid, Deister, Datasec, G-Prox, ioProx, Mifarelk/4k,
MifareUltralight (UlN), MifareDESFire (UlN), ISO 144434 (UlN), ISO 144438 (UlN), I5O 15693
(UlN), lnside Contactless (UlNonly), HlDiClass (UlNonly), FeliCa (UlNonly), HlDProx,
HIDPToxUDF;

a\
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fabricar os leitores de cartão
f) o fabricante da solução deverá obrigatoriamente também
utilize hardware de terceiros ptt'{.,
aproximação ou terminais ae autenticãção. Caso a solução
estefim,deveráobrigatori.."nt"serapresentandoumdocumentocomvalidadelegaltanto
dofabricantedasoluçãoquantodofabricantedohardwareatestandoacompatibilidadeentre

ambos.seosfabricantesforemestrangeiros,deveráserapresentadaumatradução

revendas
juramentada destes documentos. Não serão aceitos documentos de distribuidores /
dos itens citados i
grupo de usuários pode copiar' imprimir
g) Definição pelo controle de acesso se um usuário /
ou ter acesso ao recurso de trabalhos em cor;
8.2.10. Siga - me
na solução' sendo que a
a) netenção dos trabalhos de impressão em uma fila única e segura

liberaçãopoderáserefetuadaemqualquerequipamentocompatíveleautorizadoqueesteja
não importa a localização
sendo monitorado pela solução dentro do ambiente da contratante,
geográfica dos equiPamentos;
sendo o tempo configurável a
ú1 C-ontiguraçao de tempo de vida do trabalho na fila segura,
excluído do spool do
critério da contratante. ApÓs a expiração do prazo, o trabalho deverá ser
servidor da solução;

c)Possibilidadedecriaçãodefilassegurascompartilhadasentredoisoumaisusuários,onde
fila especial poderá ser
um trabalho de impressão enviado por um usuário com acesso a esta

liberadoporoutrousuário,massemqueosusuárioscitadostenhamnecessidadede
compartilhar quaisquer informações de autenticação;
que um
d) Marcação dos recursos que um determinado equipamento possui' evitando

trabalhoretidosejaimpressoemumequipamentoquenãopossuiosrecursosnecessários
um
para imprimir tal trabalho. Ex.: lmpedir a liberação de um trabalho em formato A3 em

que um trabalho
equipamento que não tem a capacidade de imprimir em papel A3, ou impedir
em post script seja impresso em um equipamento que só aceita trabalhos em PCL 5/6;
e)Visualizaçãoegerenciamentonopaineldosdispositivosdeimpressãodafiladeimpressão
do usuário, Permitindo ao mesmo:
l. Verificar todos os trabalhos pendentes;
ll. Selecionar quais e quantos trabalhos se deseja liberar;
primeira página do
lll. Visualização de informações dos trabalhos, tais como uma imaBem da
trabalho é
trabalho, número de páBinas do arquivo P&B e Coloridas, nome do arquivo, se o
lP
frente ou frente e verso, número de cópias do trabalho, nome da fila de origem, endereço
flla;
de onde veio o arquivo, data e hora em que o trabalho foi submetido a
por engano;
lV. Apagar trabathos que tenham sido enviados em duplicidade ou
v. Marcar um trabalho como favorito, permitindo liberar este trabalho quantas vezes for
para impressão;
necessário, sem a necessidade de estar se enviando este trabalho novamente
Vl. Visualização das informações de cada trabalho nos equipamentos com tecnologia
do Trabalho e
embarcada: Número de páginas, P&B/Cor, Frente/Frente e Verso, Proprietário
uma imagem da primeira página do trabalho;
um
f) Apagamento automático de trabalhos de impressão não liberados e dos favoritos após
período mínimo de 24 horas, podendo este tempo ser ajustado de acordo com a necessidade
do licitante;
8.2.11. Regras

N
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a) O sistema deverá

";ia

ter um sistema de criação de regras de impressão' com todas

as seguintes.

condições de ativação da regra:
t. o trabalho pertence a um usuário
ll. O trabalho pertencê a um usuário que tenha uma determinada função
lll. O trabalho pertence a um usuário de um determinado centro de custo
lV. O trabalho é impresso em um determinado dispositivo;
tipo;
V. O trabalho é impresso em um dispositivo de um determinado
Vl. O título do trabalho contém um determinado texto;
Vll. O trabalho foi enviado para uma fila nomeada;
Vlll. O trabalho foi enviado para uma fila do tipo;
lx. o trabalho tem/não tem definido uma marcação de sistema;
x. O trabalho tem/não tem definido uma marcação de usuário;
Xl. Tamanho do arquivo do trabalho;
O trabalho tem o status;
papel;
Xll. O trabalho contém o número de páginas com o tamanho de

xll.

XlV. Número total de páginas por usuário durante o período atual;
XV. Resultado da autenticação no terminal;
XVl. Dia atual;
XVll. Hora atual

todas as seguintes
b) o sistema deverá ter um sistema de criação de regras de impressão, com
condições de ações:
l. Adicionar uma marca d'água;

ll. Adicionar ou substituir texto no cabeçalho PJL;
lll. Converter trabalho para escala de cinza;
lV. Converter trabalho para frente e verso;
V. Converter trabalho para somente frente;
Vl. lmprimir trabalho mais de uma vez;
Vll. Marcar trabalho com a marcação;
Vlll. Redirecionar o trabalho para uma fila diferente;
lX. Rejeitar o trabalho de impressão;
X. Excluir o trabalho de imPressão;
Xl. Negar a autenticação no terminal;
Xll. Enfileirar o trabalho para a Fila VtP Compartilhada do usuário;
com todas as segÚintes
c) o sistema deverá ter um sistema de criação de regras de impressão,

possibilidades de notificações:
l. Enviar e-mail para o proprietário do trabalho;
ll. Enviar e-mail Para o usuário;
lll. Executar scriPt externo;
lV. Enviar notificação do programa cliente da estação do proprietário do trabalho;
d) Limitar ou permitir o acesso baseado em grupos de usuários para os recursos de cor,
impressão e cópia, sem a necessidade de criação de regras;
8.2.12. Cotas
da licitante
a) Permitir o sistema de cotas por saldo em dinheiro ou por páginas, fica ndo cargo
que excederem as
definir as cotas gratuitas e a venda ou não de cotas pagas para aquel es
de
cotas gratuitas. O sistema deve possuir uma API para poder integ rar com sistemas

u-\
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pagamento eletrônicos de terceiros, sendo obrigatório no mínimo a integração como o Pag':1'
Seguro ou o PayPal;
b) Permitir a criação de cotas por número de páginas monocromáticas e coloridas em
separado, para usuários individuais ou para centros de custo;
c) O sistema de cotas deverá ter o recurso de ser possível adicaonar a utomaticamente, em
uma data programada, uma nova cota adicional, sendo que fica a critério da contratante se a
cota remanescente do período anterior será eliminada antes ou não;
d) As cotas também deverão ter a possibilidade de serem por saldo financeiro em vez de
número de páginas. sendo que para isto deverá ser possível a possibilidade de que cada
dispositivo tenha a sua própria lista de preços por página, configurada ind ividualmente;
e) Também deverá existir a possibilidade de que cada usuário tenha a sua própria lista de
preços aplicada, caso a contratante deseje que determinados usuários tenham uma lista de
preços diferenciada;
f) Recurso nativo da própria solução para a impressão de dispositivos móveis, permitindo ao
usuário enviar por e-mail ou acessar de seu dispositivo móvel (smartphone, tablet ou laptop)
uma página web especial da própria solução, se identificar e enviar o trabalho, sem
necessidade de drivers especiais ou de licenças Microsoft office para processar e imprimir
arquivos ePUB, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT e PPTX;
g) O sistema deverá permitir a seleção de quais dispositivos do ambiente podem imprimir

trabalhos oriundos dos métodos citados acima;
h) Possibilidade de permitir que usuários não cadastrados no sistema possam imprimir como
convidados de seus dispositivos móveis;
i) Caso o sistema propostos não possua este recurso, serão aceitas soluções de terceiros, mas
desde que toda a configuração e cadastrâmento de usuários seia feita pela interface do
sistema de contabilização de páginas;
8.2.13. Relatórios
a) Relatórios padronizados que mostram qual usuário, qual operação, quando foi feita e
quanto páginas o trabalho teve;
b) Todos os relatórios pré-existentes deverão ser passíveis de customização direto na interface
de administração do sistema, sem o envolvimento de programadores de qualquer outro tipo
de customização externa;
c) Envio de relatórios dos trabalhos impressos por usuário, por dispositivo, por centro de custo
e por servidor de impressão, programados e pré-configurados, para os e-mails dos
administradores e pastas de redes de servidores de arquivos, nos formatos HTML, pDF,
CSV, XML, XLS e XLSX;

d) Relatórios de medidores físicos dos dispositivos gerenciados pela solução;

e) capacidade de ler as informações dos trabalhos de impressão realizados pelo
spool de

impressão do servidor, comparar o mesmo com os medidores físicos
dos equipamentos ou de
logs interno dos equipamentos e detectar diferenças entre a informação
oriunda dos
equipamentos e o que deveria ter sido impresso, e ajustar
esta diferença nos relatórios e cotas
em função da informação oriunda do equipamento. Ex:
euando um usuário cancera um
trabalho durante uma impressão ou cópia, o número de páginas
impressas deste usuário deve
ser ajustado em função do medidor físico do que
foi realmente impresso ou copiado;
f) Relatórios de controre de autenticação, que mostrem todas
as tentativas de acesso aos
dispositivos, sejam elas bem-sucedidas ou marsucedidas, quando
este acesso foi feito e em
11
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o motivo' sei
que dispositivo. No caso de tentativas de acesso malsucedidas' também mostrar
foi senha errada ou usuário errado;
uma visão geral
g) Relatórios gerenciais em PDF, que mostrem de maneira clara e descritiva
p&B x Colorida, Frente x Frente e verso,
ãe tendência anual, trimestral e mensal de impressão
e usuários com
páginas impressas e tipo de papel consumido, quais são os departamentos

maisconsumoeequipamentosmaisutilizados,quaissãoos'usuárioscommaiorconsumo;
h)Capacidadedegeraçãoderelatórioscúbicos(otAP)utilizandooMicrosoftSQLserver2003
Business lnteligence ou suPerior;
8.2.14. Fluxo de Trabalho de Digitalização
e para scripts
a) controle de fluxo de digitalização por e-mail, para servidor de arquivos
pode utilizar e quais
.*t.rnor, limitando q uais fluxos de digitalização um determinado usuário
digitalizada'
as configurações ele pode alterar (destino do arquivo, resolução da imagem
formato do arquivo digitalizado, cor/P&B, frente ou frente e verso);
de maneira
b) Captura básica de meta dados ou índices em formato texto, configurável
individual em cada fluxo;
usuário tem acesso,
c) controle de acesso aos fluxos, limitando quais fluxos um determinado
impedindo que o mesmo veja ou utilize fluxos não autorizados;
de terceiros, mas
o sistema propostos não possua este recurso, serão aceitas soluções
d) caso

e dos usuários
desde que toda a configuração e cadastramento de dos fluxos de digitalização
seja feita pela interface do sistema de contabilização de páginas;
DA QUALIFICAçÃO TÉCNICA MíNIMA EXIGIDA
9.1. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAçÃO TÉCNICA

9.

9'l.1.Paraexecuçãodosserviçosseráexigidacomprovaçãodaqualificaçãotécnicadas

serviços
licitantes, com o objetivo de garantir a qualidade exigida para a perfeita execução dos
de
objeto do presente Termã atendendo aos padrões de excelência da Prefeitura
lmperatriz/MA, mediante entrega da documentação comprobatória relacionada abaixo:
g.1.2. Declaração da LICITANTE de que possui toda a infraestrutura necessária ao perfeito
e
cumprimento do objeto do presente termo, inclusive quanto à mão-de.obra especializada
tecnologia.
9.1.3.DeclaraçãoexpressadaL|C|TANTEdequenãoseencontrasuspensaouimpedidade
licitar com a Administração Pública, seja em nível federal, estadual ou municipal

9'1.4.DeclaraçãoexpressadaL|C|TANTEdequetomouconhecimentodetodasas
desta
informações e das circunstâncias locais para o cumprimento das obrigações objeto

licitação e de que aceita, intêgralmente, todos os termos e condições estabelecidos neste
edital assinada por responsável técnico da empresa ou diretor da empresa'
g.1.5. Declaração da LIGITANTE de que o software possui todos os módulos especificados na
a
descrição do objeto licitado e que os mesmos são totalmente integrados entre si de forma
garantir que uma única transação por usuário desencadeie todas as ações a ela pertinentes,
tornando os procedimentos totalmente integrados entre seus subsistemas, módulos e
funções.

9.1.6. O ATESTADO(SI DE QUALIFICAçÃO TÉCNICA deverá ser em nome da LICITANTE,
emitido em papel timbrado, por pessoa jurídica de direito público ou privado, que possua ou
possuiu contrato com a Licitante para prestação de serviços com objeto
compatível/semelhante com o objeto descrito neste Termo de Referência, especificando o
Rua Godof redo Via nd,
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objeto do contrato firmado e que o mesmo vem sendo cumprido/foi cumprido de forma

sãtisfatória.
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10.

RECURSOSOnçlnAenrÁntOS
10.1. As despesas relativas à contratação dos serviços decorrentes desta Licitação correrão à
conte de recursos consignados no orçamento geral da Prefeitura Municipal de lmperatriz MA, cujos programas de trabalho e a categoria econômica constarão quando da emissão da
respectiva nota de empenho, com a seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 12.007.04.722.0021.2059
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99
Ficha: 257- Fonte do Recurso: 001 - Tesouro Municipal

11.

DOCONTRATO
11.1. Da Formalização do Contrato

11.1.1. Após a adjudicação e homologação do certame, o vencedor será convocado para
assinatura do contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do chamamento pela
Administração Contratante, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. SL da Lei 8.666/93.
11.1.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela Administração.
11.1.3. O licitante, que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar
o contrato ou retirar instrumentos congêneres, deixar de entregar documentação exigida para
o certame ou apresentar documentação falsa (passiva de comprovação), ensejar o
retardamento da execução do certame e/ou seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio ao contraditório e a ampla defesa, deverá
sofrer as sanções administrativas cabíveis.
11.1.4. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses e iniciar-se-á a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante Termos
Aditivos, após verificação da real necessidade, e com vantagens para a Administração na
continuidade do contrato, nos termos do inciso ll do Artigo 57 da Lei Federal n' 8.666/93,
considerando-se, também, em caráter excepcional, devidamente justificado, o §9' do mesmo
dispositivo legal.
11.1.5. No caso de prorrogação do prazo contratual, a CONTRATANTE reserva-se o direito de
exigir, durante todo o período de prorrogação, o mesmo atendimento prestado no decorrer
da vigência do termo inicial.
11.1.6. Quando do término do contrato deverá o fiscal do contrato emitir Termo de
Recebim ento Definitivo de todo os itens executados.

L2.

DO PREçO E PAGAMENTO

12,1. O valor estimado para contratação do objeto deste Termo de Referência, conforme
especificações contidas no ANEXO l, é de R$ 204.800,04 (duzentos e quatro mil, oitocentos
reais e quatro centavos), conforme pesquisa de mercado.
t1,
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12.2.opagamentoàCoNTRATADAseráefetuadapelasecretariaMunicipaldaFazendae
Municipal de
Gestão orçamentária (sEFAZGO) ou por outro setor específico da Prefeitura
pelo setor
lmperatriz, mediante a apresentação de nota fiscal. devidamente atestada
DO BRASIL,
competente, bem como as certidões de regularidade junto à RECEITA FEDERAL
na modalidade
TRABALHISTAS, FGÍS, ESTADO (Dívida Ativa e Tributos) e Município e será feito
de transferência online

A
t2.3. O pagament o deverá ser e fetuado em PARCETAS PROPO RCtONAIS M EDIANTE
estar vinculado a
PREST ACÃO DE SE RVICO. à medid a que forem prestados, não devendo
liquidação total do emPenho.
fiscal do contrato
12.4. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao
ou outro servidor designado para esse fim.

13.

DA FISCALIZAçÃo Do CoNTRATO
13.1. A Secretaria da Fazenda e Gestão orçamentária

-

SEFAZGO designa a

servidora Eliana

Rosendo colavite, Matrícula 23,6t1-o, Diretora Executiva de Administração, para
acompanhar o processo de fiscalização do contrato, e o servidor Bruno da silva Barbosa,
Matrícula 40.875-1, Técnico em lnformática, para acompanhar a execução dos serviços, até
término da contratação, ou outros representantes, especialmente designados, que anotarão
em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, § 1p e 2s, da Lei 8.666/93.
13.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a execução do objeto ora licitando,
quando da execução do seu contrato de prestação de serviços, podendo para isso sustar o
pagamento das faturas no caso de inobservância do cumprimento do Contrato'
13.3. O fiscal/gestor do contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização
o
das faltas ou defeitos observados. Tal anotações sobre falhas somente terão validade após

o

comprovante de vista do Contratado.
13.4. Os fiscais ora nomeados pela sEFAzGo, estarão aptos para receber e conferir a entrega
dos materiais contratados, bem comO atestar as notas fiscais para efeito de entrega e
posterior formulação de processo de pagamento.
13.5. Além da conferi a entrega dos materiais, os fiscais de contrato, será responsável para
vistoriar o andamento dos serviços de assistência técnica.
13.6. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato
ou outro servidor designado para esse fim.
13.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
13.8. Havendo erro na fatura ou recusa pela PREFEITURA na aceitação do valor faturado, no
todo ou em parte, a tramitaçãO da fatura será suspensa até que a Contratada tome as
providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento
a data da reapresentação, devidamente regularizada.
13.9. Nenhum pagamento isentará a contratada das responsabilidades contratuais, nem
implicará em aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial.
13.10. Caso o ÓReÃO CONTRATANTE não possa efetuar o pagamento, conforme previsto
acima, o mesmo será atualizado monetariamente pelo IGPM - índice Geral de Preços de
Mercado.
Rua Godofredo Via nd,7Zzl738,
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13.11. será efetuada, a retenção na fonte dos tributos e contribuições em conformidade
com
as orientações da Receita Federal do Brasil.
13.12. Havendo desequiribro econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 55, fl, a da Lei n's.666/93
e arterações
posteriores, mediante comprovação documental e requerimento
expresso da coNTRATADA.

14.

OBRIGAçôESDACONTRATANTE
14.1. Acompanhar e fiscarizar a execução do objeto do contrato pero
servrdor púbrico
especialmente designado para tal fim.
14.2. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando
sempre o seu bom desempenho.
14.3. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA
a todos os locais onde se
fizerem necessários os serviços.

14'4' Anotar em registro próprio todas as ocorrências reracionadas
com a execução dos
serviços contratados, determinando o que for necessário à regurarização
das fartas ou
irregularidades observadas. Tais observações só terão varidade
com o comprovado visto da

CONTRATADA.

14'5' Efetuar o tempestivo pagamento devido pera execução dos
serviços à CONTRATADA,

desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do
contrato.
14'6' Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre quarquer ocorrência
de eventuais
imperfeições na execução dos serviços, fixando prazos para sua
correção.
14'7' Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis
com aqueres praticados
no mercado pelas demais prestadoras do serviço objeto da contratação,
de forma a garantir
que aqueles continuem a ser os mais vantajosos para
a Administração.
14.8. Propiciar todas as facilidades necessárias à boa execução
dos serviços.
Designar Fiscal do Contrato.

15.

OBRIGAçÔES DA CONTRATADA

15.L Executar fielmente o objeto contratado, rearizando os serviços
em conformidade com o

estabelecido na proposta de preços, observando sempre os
critérios de quaridade dos serviços
a serem prestados.
15.2' Fornecer os produtos contratados em conformidade
com o objeto descriminados no
item 8 deste Termo de Referência.

15'3' Produzir documentação rerativa aos serviços executados e faturados,
através

de
Relatório de Atividades, de periodicidade mensar, á quar
deve ser entregue junto com a nota
fiscal (NFSe) sobre o faturamento do referido mês
trabalhado.
15.4. Manter sempre um preposto, aceito pela CONTRATANfE
, formalmente designado para
representá-la na execução das atividades perti nentes
ao objeto do CONTRATO.
15.5. O pessoal técnico a ser fornecido pela CO NTRATADA para
execução dos serviços, quando
estiver nâs dependências da CONTRATADA, deverá manter-se
em completas condições de
higiene e segurança, bem como entregar em perfeito
estado de funcionamento, todas as
áreas e instalações utilizadas durante a execução
dos serviços contratados.
15.6. Comunicar a CONTRATANTE a existência de qualquer
anormalidade que notar nos
equrpamentos e que não possa ser eli minada nos
termos deste contrato
15.7. Comunicar verbalmente, de i mediato, e confirmar por
escrito à CONTRATANTE, a
ocorrência de qualquer impediment o da prestação dos
serviços.
Rua Godofredo Via na,7ZZl738, Centro.
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vítimas os seus
quanto as leis
empregados, quando no exercício das suas atividades profissionais, por tudo

15.8. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham

a ser

dos
trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem, e demais exigências legais para o exercício
que
acontecido
serviços objeto deste Termo de Referência, ou em conexão com eles, ainda
nas dependências da CONTRATADA.
15.9. Responder, em prazo hábil, a todas as informações solicitadas pela GoNTRATANTE.
por seus
15.10, Responder por quaisquer danos, pessoais ou materiais, ocasionados

empregados nos locais de trabalho da CONTRATANTE.
15.11. Substituir, sempre que exigido pela CoNTRATANTE, qualquer técnico cuja atuação,
permanência e/ou comportamento, sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou

insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do Serviço Público'
15.12. Guardar inteiro sigilo dos dadoS e infOrmações processadas, reconhecendo serem
cessão,
estes, de propriedade exclusiva da coNTRATANTE, sendo vedada à CoNTRATADA sua
locação ou venda â terceiros sem prévia autorização formal da CONTRATANTE'
e
15.13. Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais, tributários, previdenciários
obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na
época própria.
15.14. Assumir a responsabilidade pelas despesas de toda a sua equipe técnica, inclusive as
despesas com equipamentos de uso pessoal, necessários à implantação e operacionalização
do objeto deste contrato.

16.

DASUBCONTRATAçÃO
16.1. A CONTRAÍADA, na execução

do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontratar parte(s) do serviço objeto deste Termo de
Referência. Assim é expressa a permissão de subcontratação parcial do obieto contratado,
nos termos do art.72 da Lei n" 8.666/93.
16.2. Ainda que haja a subcontratação parcial do objeto contratado, a CoNTRATADA não
ficará dispensada de suas responsabilidades quanto ao fiel cumprimento das obrigações
contratuais.

17,

DO REAJUSTE

17.1. Os preços contratados poderão ser reajustados mediante iniciativa da CoNTRATADA,
desde que observado o interregno mínimo de 1(um) ano, contado da data limite para
apresentação das propostas de preços, adotando-se o INPC (índice apurado pelo IBGE
lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística), pela variação relativa ao período de um ano,
desde que o novo valor seja compatível com os preços de mercado.
17.2. A datâ limite para apresentação das propostas de preços servirá como data base para

-

reajuste.
17.3, Havendo posterior solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, decorrente de fatos
imprevisíveis, desde que haja seu deferimento, ocorrerá a modificação da data base do item
17.2. acima, passando a mesma a coincidir com a data da solicitação do reequilíbrio, sendo
que os próximos reajustes anuais serão considerados a partir de então.
17.4. O reajustamento será de periodicidade anual e os efeitos financeiros serão devidos a

pârtir da solicitação da CONTRATADA.
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17.5. O prazo para a GoNTRATADA solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente ao advento de data base ense.iadora de reajustamento ou na data do
encerramento da vigência do Contrato, caso não haja prorrogação.
17.6. Caso a CONTRATADA não solicite o reaiuste tempestivamente, dentro dos prazos acima
fixados, ocorrerá a preclusão do direito ao reajustamento.

18.

oas slruçÕes aDMtNlsrRATlvAs
18.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a contratante
poderá, sarantida a prévia defesa, aplicar à licitante contratada as seguintes sanções:
1g.1.1. Advertência, em caso de atraso no cumprimento do cronograma vinculado ao
Contrato, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra-recibo
do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que
a empresa contratada apresente justificativas para O atraso, que só serão aceitas mediante
crivo da Administração;
18.2. Multa:

a) de 0,5% (meio por dento) sobre o valor do serviço em atraso e, também,

por
descumprimento das obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, até o máximo de
10 (dez) dias, quando então incidirá em outras cominações legais.
b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total ou
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da
Gestão
comunicação oficial da secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda

e

Orçamentária (SEFAZGO).
18.3. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública deste Município:
por 06 (seis) meses quando incidir em atraso na prestação dos serviços objeto da

l-

-

contratação;
ll - por 01 (um) ano - no fornecimento do objeto e na prestação de serviços em desacordo
com o exigido em contrato;
lll- pelo o prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa,
a licitante que convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa em qualquer momento do processo licitatório ou de vigência do contrato,
não mantiver â proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto pactuado, e/ou
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
18.4. As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas simultaneamente.
18.5. As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas,
por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente da
CONTRATANTE.

19.

DA RESC§ÃO DO CONTRATO

19.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 8L da Lei no. 8.666/93.
19.2. Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

N,
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b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;
c) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993;
Í) a decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
gf a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do Contrato;
i) razoes de interesse público, de alta relevância, e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;
j) a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no paragrafo primeiro do artigo 65 da Lei 8.666,
de 21 de junho de 1993;
k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes. já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado
o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
m) a não-liberação, por parte da Administração, de área local ou objeto para execução de
serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos
projetos;
n) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
o) o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais

o

ca

bíveis.

p) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a

cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão
incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular execução do
contreto.
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zo.

oas otseosçõEs coMPIEMENTARES
20.1, As condições de reajuste, repactuações, equilíbrio econômico-financeiro, rescisão,
da
sanções e as demais normas deste Termo de Referência, deverão constar em cláusulas
contrato'
do
minuta
que
20.2. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art.65 da Lei 8.666/93, desde
haja interesse da coNTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas'

2L.

OAS D|SPOSIçÕES GERAIS

21.1. O Senhor Secretário Municipal da Fazenda e Gestão Orçamentária SEFAZGO/ lmperãtriz
MA, poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de feto
superveniente devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos
licitantes mediante publicação na lmprensa Oficial (arts.49 e 59 da Lei 8 666i93)'
21.2. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário, poderão ser prestados pela
comissão Permanente de Licitação - cPL, no endereço: Rua urbano santos, n' 1621, Juçara lmperatriz - MA.

-
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PTANILHA DE PREçOS

ITEM

7

2

FRANQUIA

DEscRrçÃo
Dispositivo Multifuncional MONOCROMÁT|CO cômpatível com
Cópia, lmpressão e Digitalização - PapelA4/Ofício - 45 ppm.
Franquia mensal por equipamento: 10.000 cópias e/ou
impressóes.
Dispositivo Multifuncional COLORIDO compatível com Cópia,
lmpressão e DiSitalização - A4 e A3. Franquia mensal por
equipamento: 5.000 cópias

ruÉora rueruslL VALOR TOTAL

QTDE

MESES

230.000

23

72

Rs 13.800,00

1"0.000

2

72

Rs

GTOBAT

3.266,67

Rs 16s.600,00

Rs 39.200,04

TOTAT

Rs 204.800,04

lmperatriz/MA, 24 outubro dê 2018
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A(O)
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REF. PITE(;ÃO PRESENCIAL N" II9/20I8-CPL.
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abaixo-assinado. responsár'el

legal pela

[impresa
. inscrita no CNP.I/MI| sob o n"
. com sede na rua
vem pela presente inÍirrnrar a Vs. Sas.
que o Sr.
e do CPF n"
. portador do R(i n"
e designado para representar nossa empresa na [-icitação acinra rcf'ericla.
podendo assinar atas c demais documentos. interpor recursos e impugrraçircs" recebcr'
notilicação. tonrar ciência de decisões. assinar propostas e rubricar clocumentos clas clcnrris
licitantes. recorrer. desistir da interposiçâo de rei:ursos. acorclar. fbrmular lanccs vcrbais.
enÍim. praticar todos os atos inerentes ao ceÍamc.
Atenciosamcntc.

\orrc.

Itlcntidacle e Assirratura do Rcsltonsiir cl l.egal
(lom firma reconhccidâ em
rt()
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ANEXO

III

(MINTITA DO CONTRATO)

CONTRA I.o N"

i20l Ít - sEMr.is

CONTRAT.{ÇÀO DE

E}TPRESÂ

PAR,{

DE SERVIÇOS DF, IMPRESSI0 E
REPROGRAFIA CoRPoRATIVA ()I]
PREST,AÇ,ÃO

OUTSOURCING. DI'I.-INII)O COMO A
PRESTAÇÃO DE SI]RVIÇOS POR MEIo I)A
DISPONIBILIDADE I)E EQT.IPANI I'NTOS. COi\Io

IMPRESSORAS, ('oPIADORAS F:/0TI
MT]LTIFT]NCIONAIS. SENDO A ('ONTRATAI)Â
REspoNsÁvEL

PEL{ M4\l

r'r..\(

Ã()

rx)s

sl |IORTE rí:( \l( O. ,\l.EI'l
DO FOR\ECIltE)1T() E t\st.\l-.{(.\() l)F.
soFT\\ARE t.tcE\('r.\lx) F. l,R}.sT.\Ç.io lx)s
EQI TPAME\TOS E

SERV|ÇOS I)E
INVENTARIO,

(; It RI.]NC tAM EN'IO,
l) [,]
CONTABT

E
PARA ATINDER ÀS

LIZ,\('A0

Dt(;r',r'^LrZ.{( ()Í.s
DENTANDAS I)A
SECRETARIA NIUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
FAZENDA n GESTÃ() ()RC{ME\[ÁRr^. Ql 1
ENTRE SI CELT]BRÀM () MTINICIPIO I)Í]
IMPRESS()ES, CÓPL{s

IMPERÂTRIZ E

A

. NA FOR}IA

T]MPRT]SA

AIIAIXO.

Âo(s) __ dias do mês ds __ do ano de 2018, de unr lado, o Ml-lNlCil'lo DE IMPERATRIZ.
(NP.I/MF n" 06.158.455/0001-16. localizada na Rua Rui Barbosa. n'- 201. Ccntro. atrarés do(a)
Sccretâria Municipal de Educaçãobrasileiro(a). agente polilico
portador do I{(i n"
SSP/MA e do CPF/MI: n"
- dora\ anlc denonrinlrtltr
sinrple snrente dc CONTRATANTE e. do outro lado. a enrpresa _
. CNP.I/MI
tt."

.estabelecidana-.neSteato.reprcSentadapelo.S[

portador do RG n"
. d0r'r\ anle
e do CPF/MF n"
denorninada sirnplesmente de CONTRATADA, tendo em r,ista o que consta ro Processo n"
12.001.1,18/2018 - SEFAZGO e proposta apresentada. que passxnr ir inte:.:ral c.te inslrurncnlo.
independcntentente de transcriÇão na pane cm que conr cstc nào corrllitar. r'cslrenr- cíc conrrrnr acorclo.
celcbraro prcscnte Clontrato. reeido pela t-ci n'8.666 de 2i dc-jLrnho de 1993. rlccliantc as cliiLrsulas c
condiçtie segu intes:

CLÁTISULA PRIMEIRA. Do 9BJETO

I - O Ob.ieto dcste contrato é Contratação

de empresa para Prestação dc Serriços tlc Impressrio e
Rcprografia Corporaliva ot OuÍsourc.ing. definido cotno a prestação de serriços por rncio da
disponibilidade de equiparnenlos, como lmpressoras. Copiadoras e/ou M u ltilirnc ionais. sendo a
contratâda responsável pela Manutenção dos Equipamentos e SupoÍte 'Iócn ico. alénr do fbrnecimento
c Instalaçâo de SoÍi"vare l-icenciado e prestação dos serviços de Gereuciamento. lnventário^
(orrtabilizaçÀo de Impressões. Cópias e Digitalizações para atender às demandas da Secretitliir
\lLrnicipal de Plane.jantento- Fazenda c Gestão Orçamentária. cotn rnotir açiio no Proccsso

F.

1657 []airro Juçalr
): 65.900-50-s - Inlpcra{riz \,14

Rua []rbano Santos.
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)+' pREFEITURA NIUNICTpAL DE INtpERATRtz
...t1. coMrssAo pERMANENTE DE LICtTAÇA()
n' 12.001.1.18/2018 - SEFAZGO e enr corrlirrnridade corrr o Pregão Prescncial n"
119/201S-CPL e seus âne\os- que indepetrdente de transcr;ç,to irttL'slrnt eslc irt.lrtttnettt., prrla locfuts
os Íins e cleitos Iegais. O presente cclntralo está consubsta nc iítdo rro procedinrcrto licilatório realizadrr
Administrâtilo
rra lirrrna da

t-ci n" 8.666- dc 2l de.iunho dc 1993 e suas alteraçt)es.

CLÁI]STILA SEGUNI)A - I)AS OBRI(iAÇÕES DACoNI.RATADA

I. l.xecutar fielmente

o objeto contratado- realizando os serviços enr conforrnitlade corn o estabelecido
na proposta de preços. obserlando sernpre os critérios de qualidade dos serviços a serem prestados.
II. Fornecer os produtos contratados em conformidade com o objeto descriminados no item 8 do

ferrro de ReÍêrência.
III. I)roduzir documenlação relativa aos serviços executados e faturados. através de Relatório de
Atividades. de periodicidade mensal, o qual deve ser entregue -iunto com a nota tiscal (NFSc) sobre o
ÍàtLrran.rcrrto do referido mês trabalhado.
lV. Manter sempre um preposto. aceito pela CON1 RÀ|ANTE. Íbrnralmenle designuckr ;rara
reprcscrttá-la na execução das atir idades peninentes ao ob.jcto do CONI RAlO.
\', O pessoal técnico a ser lblnecido pela CONTRATADA para execução dos serviços. tluando estir er'
ners depcndências da CONI RATADA, deverá manter-se ern complelas condiçr)es de higicne e
scgurança. hem como cntregar em perfeito estado de firncionanrento. todâs as áreas e irrstalaçircs
utilizadas durante â e\ecução dos sen,iços contratados.
a CONI RATANTE a existência de qualquer anorrnalidadc que notar nos cquipanrcntos
e que nào possa ser eliminadâ nos tennos deste contrato.
VlI. Conrunicar verbalrnente, de imediato. e confirmar por cscrito à CONT R^l AN I E. a ocorrêrrcia de
qualquer impedimento da prestação dos serviços.
VIII. Responsab ilizar-se por quaisquer acidentes que venhanl a ser rítinras os seus enrpregados.

VI. f otnunicar

quartdo no exercício clas suas atiridades profissionais. por tudo quanlo as leis trabalhistas e
prcv idenc iár'ias lhes assegurem. e demais exigências Iegais para o exercicio clos scrr iços obiel() deste
Edital. ou em cone\ão corn eles, ainda que acontecido nas dependências da ('ON'I-RATADA.
IX. Responder. em prazo hábil. a todas as informações solicitadas pela CON'I'IIAI-ANTE.
X. Respt,rtder por quaisqtter danos. pcssoais ou maleriai\.
p()r scu\ ernprctlados n()s l()cflis
'JCasi('rado5
de tlrhallr,r da CONI RAI AN I L.
XI. Substituir. sempre que exigido pela CONTRATANTE. qualquer técnico ctla atuaçào. pernrarrêne ia
e/ou comportamento. sejam julgados prejudiciais. inconrenientes ou insâtisfàtórios à disciplina da
repaúiçào ou ao inleresse do Serviço Público.

XIl,

(iuardar inteiro sigilo dos dados e informações processadas. reconhecenclo screm csles. dc
propriedade erclusiva da CONTRATANTE, sendo vedada à ('ONTRATAI)^ sua cessão. locaçiio rxr
venda a terceiros sem prévia autorizaÇão f'ormal da CONTR^t^N lFl.
Xlll. Assunrir a responsab ilidade por todos os encargos fiscais. tritrut:ilios. prelidcnciários c
ohritaçties prer, istas na legislação social e trabalhisla em vigor. obrigando-se a saldá-los na épttca
prripria.

XIV. Assurrir a responsabilidade pelas despesas de toda a sua e.quipe tecnica. inclusive as tlespesas
conr equipamentos dc uso pessoal. necessários à implarrtaçiio e operacionalizaçào do objcto deste
c()ntrato.

CLAT]SULA TERCEIRA. DAS OBRIGACÓES D,{ CoN'tRÀTANTI
I. Acompanhar e fiscalizar â execução do objeto do c()ntrâlo pelo serridor pírblico espccialnrcntc
desiglado para tal tim.
Il. Asscgurar-se da boa prestação dos scrviços. veriÍicando scnrpre o seu boln dcscnrpenho.
IIl. Asscgurar o livre acesso dos enrpregados da CON I'RATADA a totlos os locais ondc sc Ílzelern
necessários os serviços.

l\"

Anotar cnt registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução tlos scrriço>
o que for necessário à regulariração das Ialtas ou irregLrlaridldes
obserradas. Tais observações só terão validade com o comprovado visto da ('ONTRAIAI)A.
V. Illetual o tempestivo pagamento devido pela execução dos serviços à CON I IIAIADA. dcsdc qLrc
contratados. deterrlinando
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curnpridas todas as Íbrmalidades e exigências do contrato.
VI. Notificar a CON I'RATADA. por escrito. sobre qualquer ocorrência de cventuais irnperleiçt-tcs na
c\ccuçâo do. scrr iços. Iixando prazos para sua correçào.
VIl. Assegurar-se de que os preços oontratados estão compatívcis com aqueles praticados no mcrcado
pelas demais prestadoras do serwiço objeto da contratação. de Í'orma a gârantir qLte aqueles continuclll
a ser os mais vântajosos para a Administraçào.
VItl, Propiciar todas as facilidades necessárias à boa execuçâo dos serriços. Designar Iiscal do
Contrato.

CI,,{USULA QUAIiTA. DA FISCALIZAÇAO D() CONTRATO
.,\ Sccretariâ cla f;azenda e Gestão Orçamentária SEI-AZGO desigra a serr idora Eliana Rosendo
Colavite. Matrícula 23.611-0, Diretorâ Executivâ de Administraçâo. para acourpallrar o pr-ocesso
de liscalização do contrato. e o serr. idor Bruno da Silva Barbosa. Matrícula .10.875-1, Técnico em
Informáticâ. para acompanhar a execução dos scrviços, ató o término dâ contratação. olr ()Lrlros
rcplescntantes" cspecialnrente dcsignados. que anotarão en] rcgistro prírprio totias as ocolrêttcias.
ilctcrrrinando o quc lbr necessário à regularização das 1àltas ou det'eitos obscnados na lLrrnta tlo
,\rrigo 67. § l" c 1". da Lei 8.666/93.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE reserva-sc o direiro de llscalizar a execu Çào do
objclo ora licitando. quando da execução do seu contrato de prcstação de serviços, podendo para tsso
suslâr'o pâganrento das faturas no caso de inobservância do curnpritnettto do ('ontrato.
PARAGRAFO SI](;UNDO O llscal/gestor do contrato anotará. em registro prciprio. totlas as
ocorrências relaciorradas com a execução do conrato. determinando o qLre fbr neccssári() a
regularização das faltas ou defeitos observados. Tâl anotações sobre falhas somcnte teral() \'âlidade
após o comprovante de vista do Contratado.
PARAGRAFO TIIRCEIRO - Os l'iscais ora rrorncados pela Sl'.1:AlGO. cslar'ào rptos para lcccber c
conferir a entrega dos materiais contratados, benr como atestar as notas l'iscais para eÍêito dc crttrega e
posterior fonnulação de processo de pagamento.
IâRAGRA,FO OIIARTO Alcnr da conlàri a r:ntre ga dos nrateriais. os llscais de corrttato- sc'rá
responsável para vistoriar o andamento dos serviços de assistência tócnica
P^IIA(;RAFO QtlINTO A rtcsta ção da fatura correspondcnte à prestaçiio do serriço cabcr'á ao
fiscaldo contrato ou outro servidor designado para esse Íim
P-{R-{GRAFO
As decisões e proridências quc ultrapassarcttt a compclcrttcia dir

-

-

SI]XTO

representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das nedidas

convel ientes.

IâRAGRAFO SIITIMO

-

Havcndo erro na íàttrra olr recusa pela PREI"trl'l LJRA na accitação do

r''akrr faturado. no todo ou em parte. a tramitação da latLrra será suspensa até que a ContÍatada tonre âs
pror idências necessárias à sua correção. passando a ser considerada- para lins dc pagamento a data da
reaprcsentacào. der idamente regu larizada.

IàRAGRAFo 0ITAVO - Ncnhurn paplameÍrto isentará a Cortratada das

responsabiliilades
parcial
contratuais. nern irnplicará em aprovação deÍinitiva da prestação de serviços total ou
Ià|{AGR{FO NONO - Caso o ORGAO ('ONTRAIAN l ll nào possa cfetuâr 0 paganrellto
conftrnre previsto acinra. o mesmo será atualizado monetariarnente pelo I(iPl\í - Indice (icral dc'
Preços de IVlercado.
PARAGRAFO DECIMO - Será etetuada. a reten ção na Íi)n1e dos tlibulos e contribrriçrics cnr
confbrnridade corn as orientacões da Receita Federal do Brasil
PAIi.{GRAFO l)llCIMO PRI}IEIRO - I{avcrrrlo dese quilibro cconôrnico-liranceiro do contriltc). it
Adnrinistração poderá restabelecer a relação pactuada. nos tennos do ârt. 65. ll. a da l-ei n" 8.6ó(r,'9.i e

alterações posteriores. medianlc comprovaÇão docunrental
CONI'RATADA.

e
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r\ entrega dos produtos. bem como a implantação do sislema. acontece'rá cnt no rnáxinto l0 (dez)
dias corridos após o recebimento da "Ordem de Fornecimento/Serviços" enritida pela Secletaria
Municipal dc Planejarnento, Fazenda e Gestão Orçamentariâ SEFAZGO. obscrvando às disposições
5.1

.

peninentes neste Contrato.
5.1.2 A entrega dos produtos será feita de Í'orma parcelada. nas quantidades c local estahelccidos na
"Ordem de Fornecimento/serviços". e será atestada pelo ílscal dc contrato.
5.1.3 Sendo os produtos diferentes das especificações ou apreserrtarern dcÍ'citus. scrão considelados
não cntregues.

A

Contratante poderá rejeitar. no todo ou em pârte. os produkrs ern desacordo cortt as
especiÍicações e condições do Terlno de Refbrência. do Edital e deste Contrak).
5.1.5 Caso algLrm produto seja entregue conr avarias ou eln dcsacordo conr as especificaç(-ies tecnicas
ou probleura de qualidade. a empresa Contratada deverá repô-lo devidarncnlc corrigido enr até 2 (dois)
dias úteis. após notiÍicaçào do Contratante durante a vigôncia do conrato. il pârtir dai sLrieitantlo-se às

5.1.4

penalidades cabír'eis.
S.2.Prazo parâ a Entrega
5.2.1. Após a assinatura do contrato. a CONTRATADA disporá do prazo rláxirno de 30 (trintâ) dias
para realizar a entrega definitiva dos equipamentos contratados, corrtendo todos os requisitos
aprc\cr)lld i r)o lermo de releréncia:

5.1.1. Lstc prâzo conta-se em dias corridos. Em situações e\cepci()r)ci\ qtre enst'jern ent
u nrprirnento dos prazos previsto no itenr 5.2.I , caberá à ('ONTRA|AL)A conrprovar os nroti\ (,\

dcsc

do descunrprimento. Caso a CONTRAI-ANTE aceite asjustificativas. serão abandonados da corlagenr
do prazo cstabelecido:
5.2.3.O prazo de entrega do objeto deverá ser executado dlrrante a vigência do contrato. ('ada ordem
dc sen,iço possuirá Lrm prazo associado.

CLATJSTILA SIXTA - DO PRAZO DA VIGENCIA Do CONTRATO
O futuro contrato que advir terá r'igência de 12 (dozc) meses e iniciar-sc-á a

paÍir da clata dc
'[crmos
podendo
prorrogado
por
pcríodos.
mediantc
sua assinâtura.
ser
iguais e succssivos
Aditivos. após veriÍlcação da real necessidade. e com vantagens parx a Administlação na
continuidade do contrato. nos terÍnos do inciso Il do Artigo 57 da I-ci l"cdcral n ll.6(1619-1.
considerando-se. também, em caráter excepcional. devidamente iustillcado. o §9' do nrcsmo
dispositii,o legal.
CLÁT]SULA SfTIMA

DO VALOR DO

CONTRATO

Í] I)OS

RI,](]TJRSOS

orrÇA !r ENTARIOS
I) O r.alor do contrato é dc R$..............(.........................).
II) As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das seguintes dotaçries trrçarnentárias

Unidade Orçamentária: I1.001.0.1. 122.0021.2059
Nàturezâ da Dcspesa:3.3.90.39.99
Ficha: 257- Fonte do Recurso: 001 'l'esouro Municipal
CI,ÁT,sT]LA NONA. Ix) PAGAMENTo
C) paganrerto à CONI'RATADA será eÍêtuada pela Sccretaria Municipal da Fazenda c (icstiio
Orçantcntiiria (SEl'AZ(iO) ou por outro setor específico cla PrefeilLrla lVlrrnicipal tle Inrpcmtlizmediantc a aprescntação de nota fiscal. devidarnente atcstada pelo selor c()nrPclente. berr corno as
ccrtidtles de regularidade junto à RECEII^ FEDERAL IX) BRASII-. IRAU,\L-l IISIA\. l:(i I S.
ESTADO (Díi ida Ativa e Trihutos) e Município e será fêitona modalidade dc trarrstêrcincia orrlinc
P,{RACR.{FO PRIUEIRO
O pagamento deverá ser clr'lurrd(r .nr P.\R( l'- l,-{S
PROPORCIONAIS MEDIANTE A PREST.\CAO DU SERVICO. u nrcditiu qtre t-orcnr prcstador.
nào dcvendo estar vinculado a liquidação total do ernpenlro
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P.ARA(;RAFO SEGI.INDO - A atest ação da fatura correspondente à prestaÇão do serviço caberá
llscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim

acr

CI,Át sTiLA DI.CIMA. DAS SANCÕT]S ADMINISTRATIVAS
10.1.

I'e

la inexecuçào total ou parcial do objeto deste Contrâto- a Col'rtrâtântc poder;i.

g4r1qrliqla

3

prér ia deÍ'esa aplicar à licitante contratada as seguintes sânçõcs

10.1.1. Advertência. ern caso de atraso no cumprimento do cronogranra r incLrlado ao ('orrtlat(). alue
será aplicada através de notificação por meio de ofício. mediante contra-rccibo do represcntantc legâl
da conratâda estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a crnprcsa contrata(ia aprcsr'nte
justiÍicativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Adrninistraçiro:
10.2. Multa:
a) de 0.5% (meio por dento) sobre o valor do sen iço em atraso e. tarlhénl. por dcscumprinrento das
obrigaçties estabelecidas neste Contrato. ate o má\imo de l0 (dez) dias. qLrando então incidini enr
outras com inações legais.
b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato. no caso de inerccuçixr tolal oLr parcial do
objelo contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos. contado da cornunicação oíicial da
Secrctaria Municipal de Planejarnento. Fazenda e Gestão Orçamentária (Strl-'AZGO).
10.3. F icará irnpedida de licitar e de contratar com a Administração Pública destc Município:
I por 06 (seis) nreses quando incidir em atraso na prestação dos serviços ob.ieto dâ contrataçij():
II - por 0l (um) ano -- no fonrecirlento do objeto e na preslaçào de serviços enr desacordo conr cr
exigido enr c0ntrato:
III- pelo o prazo de ate 05 (cinco) anos, garantido o dircito prévio da citação e de ampla clclcsa. a
licitante quc convocada. dentro do prazo de validade da sua proposta. não celchrar o contrâto. dci\ar
de entregar a doculllcntação exigida para o certame ou apresentar docurncntaÇão làlsa ern qualquer
nrornento do processo licitatório ou de l igência do contrato. não rnantiver a proposta. Ialhar ou liatrdar
no lirrnecinrento do objeto pactuado. e/ou comportar-se de modo inidônco c,u colneter fi-audc liscal.
10.{. As sanções previslas nos subitens acima poderão ser aplicadas sinrultancanrente.
10.5. As penalidades somente poderão ser relevadas. caso se.iam apresenlrdas .justificativas. por

escrito. Íirrrdamentadas em fatos conrprováveis.

a criterio da

arrtoridade compclcnte dâ

CONTRATANTE.
CLATISU LA DE CI},I,{ PRI\IT]IItA - IX) REA.IIiSI'}- I)I- PRECO

Os preços contratados poderão ser reajustados medianle iniciativa da CONI'RATADA. desde

que

observado o interregno nrínimo de 1 (um) ano. contado da data lirnite para aprcsentação das propostas
de preços. adotando-se o INPC (lndice apurado pelo IBC[i Instituto l]rasileiro dc (icogralia e
Estatística). pela variaÇãô relativa ao perbdo de um ano. desde que o no\1) r'alor seja conrpatível corrt
os preços de mercado.
P.\ l{..\(; lt.{ FO PRI}IEIRO
data base para reajuste.

-.,\

ilata linritc para apresentação das propostas de preços serr irá corno

IàRAGRAFO SEGIINDO

- Havendo posterior solicitação de reequilíbrio econômico-Íl nanceirtr.
decorrente de fatos imprevisívcis. desde que haja seu deÍ'erinrento, ocorrerá a rnodiÍicação da data base
do parágrafb primeiro acima. passando a mesma a coincidir com a data da solicitaçào do reeqLrilíbrio.
sendo.que os próxinros reajustes anuais serão considerados a pafiir de então.
PARA(;R-A.FO TEli.(IEIRO -. O rea iustarnento será dc periodicidade anual e os elàitos linanccitos
serão d* idos a partir da solicitação da CONTRATADA
PARA(;ItAFO QI.]ARI.() O prazo para a CONTRAI ADA solicilar o rcaiustc cncerra-se na tlata tla
prorfosaçiio contratual subsequente ao advento de data basc enscjadora dc rcajLrstanrento ou rta tlalu do
encerranrento da vigôncia do Contrato. caso não haja prorrogação.
PARAGRAFO QUINTO f aso a CON'I'RATADA não solicite o re iti u5tc lcrrpesti\ anrcnlc. dcntr(l
dos prazos acima Íixados. ocorrerá a preclusão do direito ao rea.iustâmenlo
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CI"AUSI]I-A I)IiCIMA SEGT]NDA - DA St] BCONTRATA('Ao
A CONTRATADA, na execução do contrato. sem prejuízo das respon sabilidades contratuais e legais.
poderá subcontratar parte(s) do serviço objeto deste Contrato. Assim é expressa a perntissão de
subcontrataçào parcial do objeto contrâtado- nos terrnos do an. 72 da Lei n" 8.666/93.
PARAGRAFO UNICO - Ainda que haja a subcontratação parcial do ob.ielo conlratado. a
CONTRATADA não ficará dispensada de suas responsabilidades quanto ao liel cLrrnprirnento das
obrigações contratuais.

I-AT-ISI]I-A I)I](:IMA TERCEIRA - DO CONT
Após a adjrrdicação e homologação do cename. o venccdor será convocado para assinatura do
contrâto. no prazo máximo de 05 (cinco) dias. a contar tlo chanramento pela Adrlirristraçà,r
Contratante. sob pena de decair o direito à contratação. senr preiuizo das sançrfes prcristas no art. 8l
da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazr.r de convocaçâo poderá ser prorro-uado unla \ez- por igual
período. quando solicitado pelâ paíe durante o seu transcurso e desde clLre ocorra nrotiro.justificado
aceito pela Administração.
PARAGRAFO SEGUNDO

- O licitante,

que convocado dentro do prazo tle validadc da sua

proposta. não celebrar o contrato ou retirar instrumentos congêneres. deixar de entrcgar docuIrcntaçào

exigida para o certame ou apresentar documentação falsa (passiva de comprovação). ensejar o
retardânlerrlo da execução do certâme e/ou seu objeto. não manliver a proposta. lirlhar ou fi'audar lla
e\ccuçào do contrato. cornportar-se dc rnodo inidôneo. fizer declaraçâo falsa ou conrcter liaude fiscal.
garantido o dircito prévio ao contraditório e a ampla defesa. deverá soÍier as sançôes adnrirristratiras
cabír'eis.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O contrato terá vigênciâ de l2 (doze) nreses e iniciar-se-á a parrir da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos. mediante lêrnros
Aditivos. apris veriÍicação da real necessidade, e com vantagens para a Administraçào na continuidade
do contrato. nos tenros do inciso II do Artigo 57 da Lei Federal n' 8.666/93. considerando-se.
também. em caráter excepcional, devidarnente j ustificado. o §9'do rnesnro dispositiro lelal.
PARAGRAÍ'O QUARTO - No caso de prorrogação do prazo contratual. a ('()N I ItA I AN I t:
rescr\a-sc o dircito dc exigir. dulante todo o período de prorrogação. o rn!'slr1o atcndinlent() prestado
no decorrel tla r igência do termo inicial.
PARAGRAFO QUINTO - Quando do término do contralo dcleríi o llscal do corrlrato ernitir Ternrrr
de Recebimento Definitivo de todo os itens executados.

CLAUSUI,A I)ECIMA OuAR',l'A - l)A TTESCISAO lX) ('()Nl R.AT0
14.1. A inexecução total ou parcial do contmto enseja a sua rescisão. sc houler
prescritas nos artigos 77 a 8l da Lei no. 8.666/93.

Lrnra tlas ocorrerncils

1.1.2. Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o não-cumprintento de cláusulas contratuais- especificações c prazos:

b) o curnprimento irregular de cláusulas contratuais. especiÍicações e lentidão clo seu curnprirnerrto.
levando a Adnrinistração a comprovar a impossibilidade da conclusão tlos serviços ou firrnecimento
nos prazos estipu lados:

c) a paralisaçào do fornecimento, sem -justa causa e prévia cornunicação à Adrninistração:
d) o desatendinrento das detenninações regulares da autoridade designada para acornpanhar e
fiscalizar a srra execução. assirr como as de seus superiores:
e) o conretimento reiterado de faltas na sua execução. anotadas na fonra do parágraÍir prinreiro do
artigo 67 da Lei 8.666. de 2l dejunho de 1993:
Í) a decretaçào da Íalôncia ou instauração da insolvência civil:
g) a dissolução da sociedade ou o Íàlecirnento do contratado:
der ernpresa que pre'judique a
(lo
execuçã0
Contrato:
i) razoes de interesse pírblico. de alla relerância. e anplo conhccinrento justiticadas c dctclnrinadas
pcla rnárima autoridade Adminisrativa a que está subordinado o contrataltc e eraladas !r() pr()ccss()

lr) a alteraçio social ou a modificação da Ílnalidade ou da estrutura
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Adnrinistrati\o a que se refere o Contrato:
-j) a supressào- por parte da Administração. dos serviços. acarretando modificaçôes do valor inicial cltr
Conlrato alem do lirnite permitido no paragrafo primeiro do anigo 65 da Lei 8.666. de 2l de.itrnho de

l99l:
k) a suspensão de sua execução por ordem escrila da AdministraÇão. por prazo superior a 120 (ccnto e
vinte) dias. salvo em caso de calamidade pública. grave perturbação da ordem interna ou guerfâ. otl
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo. independentemente do paganlento
obrigatór'io de indenizagões pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desnrobi I izações c
rnobilizações c outrâs previstas, assegurado ao contratado. nesses casos. o direito de oplar pcla
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja nonnalizada a situação;
l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Adrninistração decorrenlcs tlos

serviços otr parcelas destes. já recebidos ou executados. salvo em caso de calamidade pública" gravc
pertLrrbação da ordem interna ou guerra assegurado ao cortratado o direito de optar pela suspensiio tlo
curnprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situaçào:
rn) a não-liberação. por parle da Administração. de área local oLr objeto para execução de serr iços. ttos
prazos contratuais. bem como das fontes de rnateriais naturais cspeciticadas nos pro.ietos:
n) a ocorrência de caso lbrtuito ou f-orça maior. regularnrente conrproracla. irnpcditira da cxccuçiio iio
coDtrato.
o) o descumprinrentô do disposto no inciso V do aí. 27. senr pre.iuízo das sanções penais cabírcis.
p) a subcontrâtação total ou parcial do seu obieto. a associaçào do contratado corn oulrern. a ccssào ott

transtêrência. total ou pârcial da posição contratual. bem corrto a lirsào. cisào incorporaçào.
inrplique r' iolação da Lei de LicitaçÕes ou prejudiqLre a regular execução do contrato.

clue

( 1.Áusut-A I)ECI)tA OUINTA- D() FoRtjM
| - Fica cleito o foro da Comarca de Imperatriz (MA), corn renírncia expressa de qualquer outro. p()r
nrais prililegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execuçào tlcstc
C'ontrâto.

ll - li. para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado. é larrado o
prcscnte ir)strurnento em 03 (três) vias dc igual teor. que. dcpois de lido e achat{o conlbrnte. é assinado
pclrr C ()ntrâtâdâ e pelas testemunhas abaixo nomeadas.
lmperatriz

(MA).

de

dc l() I ll

CONTRATANTE
Secretário(a) Municipal

('(

)N tAt^tx)

I{eprescntarrtc Lcgal

I lrsl'trl\4 LIN HAS

('l)l: r\l

I.'
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ANEXO

M()DELo DE I)ECLARAÇÃo op clÊNcla

E

v
cuMpt{tMf,N'to tx)s REQUtsl'ros I)l:

ulnlllr,,lçÃo

Declaramos. para efeilo de participação no processo licitatório Pregão Presencial n' I l912018CP[.. realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz. e conforme exigências legais. quc cumpritnos
plenamente os requisitos de habilitação.
A plcsentc clcclaraçiur e lcita soh as penas da Lci.

Inrpelatriz(\4.\).

rle

de

l0I

Reprcsentanle [-egal da Enrpresa
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I'RT]GAo PRESENCIAL N' I I9120I8-CPL

ANIXO ÍV
MoDELo D[ DECLARAÇÃ«I

»r cuwIpttIMf,NTo

Do rNC. v IX) AR'r. 27 DA LEt

8.666/93

oocr-,rnlçÃo

(NomedaEmpresa)-.inscritonoCNPJ/MFsobno
por interrnédio do seu rcprcsentantc' legal o(a) Sr(a)
. porludor tla
('arteira de ldcntidade n"
e do CP[] n"
. Dtl( l-ARA. pala tins do
disposto no inc. V do aft.27 da Lei n" 8.666. de 2l de.iunho de 199i. acrescitlo pela I-ei n" 0.t15.1. tle'
27 de oLrtubro de 1999. que não emprega rnenor de dezoito anos cnr trabalho nolurno. perigoso ou
insalubrc e não enrpresa metor dc dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor- a partir de quatorze anos. na condição tle aplendiz

1

)

(dâtà)

(

reprcsentânte lcgàl)

(Obsen'âção: em caso

lfirmativo, assinalar a ressalva acima)

1657

Bairro JuçaÍa
Ci:P: 65.S00-505 - ImPeratriz/MA
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