
 EDITAL DE PREGÃO Nº 25/2019 

 

Município de SEBERI-RS 

Edital de Pregão Presencial  nº 25/2020 

Tipo de julgamento: menor preço global unitário. 

Processo Administrativo Licitatório nº 59/2020 

 

 

Edital de pregão presencial  para 

locação de 7 impressoras para 

diversos Setores do Município de 

Seberi. 

 

Edital exclusivo a participação de microempresa e empresa de pequeno 

porte, conforme Lei Complementar 123/06; Lei Complementar 147/2014 e 

suas alterações. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI – RS, no uso de suas 

atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 08h30min, do 

dia 30 de junho de 2020, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Seberi – RS, 

localizada na Av. Flores da Cunha, 831 se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, 

designados pela Portaria nº 01/2020, com a finalidade de receber propostas e 

documentos de habilitação, objetivando o fornecimento de equipamentos e serviços 

descritos nos anexo 1 do objeto, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal 

n.º 10.520, de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº 01/2006, de 06 de janeiro de 

2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93. 

1 - DO OBJETO:  

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa, tipo menor preço 

global, para a locação de 7 impressoras, incluindo o fornecimento dos equipamentos 

novos ou usados, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e 

de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, 

exceto papel, de conformidade com as especificações constantes no anexo I, parte 

integrante deste edital. 

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no 

item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de 

habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, 

respectivamente, como de n°1 e n°2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE SEBERI 

EDITAL DE PREGÃO N.º 25/2020 

ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 



----------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE SEBERI 

EDITAL DE PREGÃO N.º 25/2020 

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao 

pregoeiro, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador 

regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único 

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

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da 

apresentação de documento de identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o 

item 3.1 deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio 

ou assemelhado, deverá apresentar: 

 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado; 

            a.2) documento de eleição de seus administradores, em se 

tratando de sociedade comercial ou de sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de 

diretoria em exercício, no caso de sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e 

para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual. 

b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a 

firma do outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no 

art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as 

pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação 

de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes 

legais da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação 

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

    



Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato 

deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal 

da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais 

de uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, 

a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento 

licitatório. 

3.4. Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 

recorrer, é obrigatório a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas 

referentes à licitação. 

3.5.  A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 

42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de março de 2006, deverá apresentar no 

momento do credenciamento, juntamente com os demais documentos solicitados, 

Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, do exercício 

vigente, de acordo com a Instrução Normativa DRNC n° 103/2007 OU declaração 

firmada por contador. 

3.5.1.  As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, 

receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), 

gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 

março de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o 

disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também 

apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, Certidão de 

enquadramento no limite de receita  acima referida, do exercício vigente, fornecida pela 

Junta Comercial da sede do licitante. 

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na 

presença das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o 

pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA e nº 02 - 

DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima 

referidos, não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais 

deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de 

ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame. 

 

5 - PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 

60 (sessenta) dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e 



rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser 

redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

a) razão social da empresa; 

b) Preenchimento do modelo de proposta com o valor total (anexo III). 

c) descrição completa dos equipamentos e dos serviços ofertados (anexo 

III.I). 

d) preço unitário mensal, líquido, indicado em moeda nacional, onde 

deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 

contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que 

eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou 

terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora. 

OBSERVAÇÃO: O preenchimento do Anexo III.I deverá ser 

apresentado atualizado após o licitante ser declarado vencedor, no prazo de 1 (um) dia 

útil. 

Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores 

constantes no preço unitário até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo 

desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação. 

 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

edital, a autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma 

dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora. 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas 

no subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 

(três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos 

requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos 

lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da 

maior proposta classificada, até a proclamação da vencedora. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 

realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for 

conferida a palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60s (sessenta segundos) 

para apresentar nova proposta. 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 



6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 1% no valor 

total unitário mensal. 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a 

proponente desistente às penalidades constantes no item 14 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo 

pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, 

no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado 

pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a 

contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja 

obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas 

pelo pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo 

com o menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de 

valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, 

decidindo motivadamente a respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e 

aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, 

desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste 

edital e seja compatível com o preço de mercado.  

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 

atenderem aos requisitos do item 5; 

d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 

manifestamente inexequíveis. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, 

extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, 

aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens 

não previstas no edital. 

6.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, 

contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas 

escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação 

exigida para habilitação e os recursos interpostos. 



6.16.  Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do 

empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurado, 

como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as 

empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.5.1, deste edital. 

6.16.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as 

propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como 

pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor 

valor. 

6.17.  Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa 

detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 

(cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 

situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 

convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de 

menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, 

empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na 

hipótese do item 6.16 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto 

na alínea a deste item. 

6.18.  Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa, satisfizer as exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor 

do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

6.19.  O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às 

hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, 

devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente 

junto ao setor de licitações deste Município, conforme subitem 15.2 deste edital. 

6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será 

marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo 

ato, os licitantes presentes. 

 

7 - DA HABILITAÇÃO: 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá 

apresentar dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

7.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.538-02; 

 



7.1.2. - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.2.1 – A licitante fica dispensada da apresentação dos documentos 

enumerados nas letras a, b ou c deste subitem (7.1.2), caso já tenha apresentado 

quando do credenciamento junto ao pregoeiro. 

 

7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de Regularidade (Certidão Conjunta) de Débitos Relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão de débitos de 

tributos estaduais); 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, sendo esta do domicílio 

ou sede da licitante; 

d) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). 

 e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (página eletrônica 

www.tst.jus.br). 

7.2. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do 

pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo 

a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

inutilização do envelope. 

 

8 - DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital a licitante 

que ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do 

certame. 

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro 

inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes na 

ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 

http://www.tst.jus.br/


edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro 

poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido melhor preço. 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro 

proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para 

manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa 

manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de 

recorrer por parte da licitante. 

 

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do 

pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para 

apresentação das razões de recurso. 

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso 

apresentadas bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas 

para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias 

corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista 

imediata do processo. 

9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da 

motivação, na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos 

recursos. 

9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela 

que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar 

sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do 

recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

 

10. DOS PRAZOS: 

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, convocará a 

vencedora, enviando o termo de homologação, para entrega e instalação em até 10 (dez) 

dias do objeto licitado. 

                        10.2 A vigência deste instrumento contratual será a contar do dia da sua 

assinatura e o final ocorrerá em 12 (meses), podendo ser prorrogado mediante termo 

aditivo, por iguais e sucessivos períodos, até no máximo 48 (quarenta e oito) meses.  

 

11 - DO RECEBIMENTO/ENTREGA: 

11.1. As máquinas deverão ser instaladas em até 10 dias após a assinatura 

do contrato, em perfeito funcionamento para uso. 

11.2 As máquinas deverão ser de boa qualidade, de acordo com as 

especificações do termo de referência, sem nenhuma despesa adicional ao Município.  

12 - DO PAGAMENTO: 



12.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante entrega do 

relatório e apresentação de Nota Fiscal. 

As despesas decorrentes da locação de que trata este edital correrão por 

conta das dotações orçamentárias do exercício vigente: 

Dotação Cód. Red. Projeto Atividade Conta de Despesa Recurso 

1305 2051 3390.40.04.00.00.00 31 

1326 2074 3390.40.04.00.00.00 31 

1249 2003 3390.40.04.00.00.00 1 

1296 2038 3390.40.04.00.00.00 1 

1253 2008 3390.40.04.00.00.00 1 

13 – DO REAJUSTE: 

 O preço será fixo sem qualquer espécie de reajuste. 

 

14 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

14.1 A empresa vencedora se obriga a: 

a) entregar o objeto em estrita conformidade com as disposições deste 

edital e seus anexos e com os termos da proposta de preços; 

b) responsabilizar-se pela qualidade dos equipamentos locados, sob pena 

de responder pelos danos causados a Administração; 

c) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente 

licitação; 

d) aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93; 

e) manter, durante a execução do contrato, todas as condições de 

idoneidade exigidas nesta licitação; 

f) cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

15.1 O Município de Seberi/RS, obriga-se a: 

a) efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento; 

b) comunicar imediatamente à empresa qualquer irregularidade 

manifestada na entrega do objeto. 

 

16- DAS PENALIDADES: 



16.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de 

participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão 

sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 

10% sobre o valor do último lance ofertado; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do 

certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 

de 2 anos;  

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e 

multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado; 

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante 

a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03(três) 

dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% 

sobre o valor atualizado do contrato; 

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor 

correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor 

atualizado do contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução 

contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar 

e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o 

valor atualizado do contrato. 

16.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando 

for o caso. 

16.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em 

virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

17.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como 

aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao 

Município de Seberi, setor de licitações, sito na Av. Flores da Cunha, nº 831, 

preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para 

recebimento dos envelopes. 



17.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com 

relação ao presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no 

Município, setor de licitações. 

17.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente 

que impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital 

será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal 

subsequente ao ora fixado. 

17.4. Para agilizar os trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar 

na documentação o seu endereço, e-mail e o número de telefone. 

17.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento 

convocatório poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião por servidor da Prefeitura Municipal de Seberi ou, ainda, 

publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas 

informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados 

pela Administração. 

17.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 

por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da 

Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

17.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

17.8. O proponente deverá cotar o objeto licitado de boa qualidade, 

reservando-se o município de Seberi-RS, o direito, na troca ou notificação para que seja 

consertado. 

17.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação 

de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93). 

17.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Seberi para dirimir quaisquer 

litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a 

outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

17.11. Este edital é constituído pelo anexo I -Termo de referência, anexo 

II -minuta de contrato, anexo III -modelo de proposta, anexo III.I – Relação de itens. 

                                       Seberi-RS, 17 de junho de 2020. 

 

                                         Cleiton Bonadiman 

                  Prefeito Municipal  

Este edital se encontra examinado e aprovado por esta 

Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

  Assessor(a) Jurídico(a)       



 
 

ANEXO I  

 

Termo de Referência 

 

1. OBJETO 

Prestação de Serviço de locação de 7 (sete) impressoras, incluindo o fornecimento dos 

equipamentos novos ou usados, serviços de manutenção preventiva e corretiva, 

reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito 

funcionamento dos equipamentos, exceto papel. 

2. OBJETIVO 

O presente documento tem por objetivo estabelecer as condições gerais para a prestação 

de serviço de locação de impressoras, para atender as necessidades da Prefeitura do 

Município de Seberi. 

3. JUSTIFICATIVA 

A contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação de 

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

cópias de documentos internos, bem como serviços administrativos das secretarias, e 

também aumento expressivo na demanda pela Secretaria de Educação, que após a 

Suspensão das aulas na rede pública de ensino, devido as medidas adotadas para a 

prevenção do COVID-19, passou a imprimir atividades para ensino a distância. 

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1. A empresa contratada fornecerá serviço de Terceirização de Impressão sendo os 

equipamentos locados (novos e 1º uso) em Regime de Comodato. Atenderá as 

quantidades e configurações mínimas exigidas. 

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

4.3. Valor e Franquia global anual acumulativa de um mês para o outro. 

4.4. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO 

QTD DESCRIÇÃO 

03 Funções Impressão, Digitalização, Cópia, Fax; Painel de Operação Processador LCD de 4 

Linhas; Memória (Padrão/Máxima) 256MB/512MB 600 MHz; Interface Hi-Speed USB 2.0, 

Ethernet 10/100/1000 Base TX, USB Direta Nível de Ruído Menos de 57 dBA (Imprimindo) / 

Menos de 58 dBA (Copiando) / Menos de 26 dBA (Em espera) Dimensões (L x P x A) 469 x 

444,3 x 482,1 mm Peso 17,11 kg Ciclo de Impressão Máximo Mês Até 100.000 páginas. 

Impressão: Velocidade (monocromática) 40 PPM A4/42 PPM Carta Tempo até a Saída da 

Primeira Menos de 6,5 segundos (Desde o Modo Pronto) Resolução 1.200 x 1.200 dpi Emulação 

SPL, PostScript3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON, PDF, TIFF. 

Cópia: Velocidade (monocromática) 40 CPM A4/42 CPM Carta Tempo até a Saída da Primeira 

Menos de 10 segundos Resolução 600 x 600 dpi Faixa de Redução / Ampliação 25~400% (Vidro 

de digitalização), 25~400% (ADF) Cópias Múltiplas 1 - 99 páginas Recursos de Cópia Cópia de 

Identidade / 2-up / 4-up / Intercalação de Cópia / Enquadramento Automático. 



Digitalização: Compatibilidade Padrão TWAIN / Padrão WIA Método CIS Colorido Resolução 

(Óptica) Até 1.200 x 1.200 dpi Resolução (Aprimorada) Até 4.800 x 4.800 dpi Destinos da 

Digitalização Cliente (PC), Email, FTP, SMB Formatos de Arquivo TIFF-S, TIFF-M, JPEG, 

PDF-S, PDF-M, PDF Pesquisável (software/OCR). 

Bandeja de papel: capacidade para 250 folhas, alimentação manual para 50 folhas e ADF para 50 

folhas com frente e verso automático. Cartucho de toner de alto rendimento para 15 mil páginas. 

 

02 Função padrão Impressão/ Cópia/ Digitalização/ Fax Velocidade Até 40 ppm em A4 (42 ppm em 

Carta) Funções de valor agregado XOA incorporado Processador Dual-core 1 GHz Painel Painel 

touchscreen colorido de 7” Memória 1 GB/2 GB (padrão/máxima) Disco rígido 320 GB 

Interface (padrão) Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Ethernet 10/100/1.000 BASE 

TX Interface (opcional) Rede sem fio IEEE® 802.11 b/g/n. 

Cópia: Tempo de saída da primeira cópia (Pronta) Tão rápido quanto 7 s @ Vidro de originais 

Vidro de originais Ofício - Max. 216 x 356 mm (8.5” x 14”) Resolução Digitalização: 600 x 600 

dpi Intervalo de redução/ ampliação 25 - 400% (ADF / Vidro de originais) Reduções 

predefinidas 25% / 50% / 70% A4,A5 / 78% Ofício / Carta / 81% B5, A5 / 86% A4, B5 

Ampliações predefinidas 104% Executivo, Carta / 141% A5, A4 /150% / 200% / 400% 

Multicópias 999 páginas Cópia duplex Embutido Recursos de cópia N em 1/Cartão ID / Pôster/ 

Clonagem /Livretos / Capas / Transparências / Livro / Rotação / Criar trabalho / Desloc. de 

margem / Programa / Marca d’água / Apagar fundo / Apagar borda / Apagamento do centro do 

livro / Carimbo de data e hora / Carimbo de ID / Salvar para arquivo. 

Impressão: Tempo de saída da primeira impressão 6 s Resolução 1.200 x 1.200 dpi Linguagens 

de impressão PCL5e / PCL6 / PostScript3 / PDF Direct V1.7 / XPS / TIFF / URF / PWG 

Impressão Duplex Incorporada Suporte do Sist. operacional do cliente Windows® 8 / 7 / Vista® 

/ XP® / 2012R2 / 2012/ 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS® X 10.6 - 10.10, Various Linux® / 

Unix® Suporte à impressão direta Sim Protocolos de rede TCP/IP padrão (Raw), atribuição de 

IP (DHCP, BOOTP, AutoIP), HTTP, HTTPs, IPP, IPPs, WSD, SNMPv1/v2c/ v3, SetIP, SLP, 

DNS, DDNS, Bonjour®, WINS, LPD/ LPR, ThinPrint, Google Cloud Print™, SMB, FTP, 

SMTP, SMTPs, UPnP,LDAP, Kerberos, SMB, IPSec, 802.1x Compatibilidade com o sistema 

operacional Window XP(32/64bit) / Vista(32/64bit) / 2003 Server(32/64bit) / 2008 

Server(32/64bit) / Win7(32/64bit) / 2008 Server R2(64bit) / Win8(32/64bit) / 

Win8.1(32bit/64bit) / 2012 Server(64bit) / 2012 Server R2(64bit) Linux: Red Hat Enterprise 

Linux 5, 6, 7 Fedora 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 

13.1, 13.2 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10 SUSE 

Linux Enterprise Desktop 11, 12 Debian 6, 7 Mint 13, 14, 15, 16, 17 Unix Sun Solaris 9,10,11 

(x86, SPARC) / HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PARISC, Itanium) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 6.1, .7.1 (PowerPC) Mac OS: X 10.6 - 10.10 

Digitalização: Velocidade (mono/cor) 60 ipm (@ 300 dpi) Compatibilidade TWAIN / WIA OCR 

Nativo (incorporado no painel) Formato de arquivo TIFF-S / TIFF-M / JPEG / S-PDF / M-PDF/ 

PDF pesquisável Resolução (óptica) Até 600 x 600 dpi Resolução (aprimorada) Até 4.800 x 

4.800 dpi Destinos da digitalização. HDD / USB / E-mail. 

Bandeja de papel para 550 folhas e bandeja manual para 100 folhas; Gramaturas do material 

(Band. MP) Gramatura aceita: 60 ~ 220 g/m Tipo de ADF DSDF - Digitalização Duplex de 

simples passada. Capacidade de documentos do ADF 50 folhas Capacidade de saída 250 folhas 

com face para baixo, Toner de alto rendimento para 20.000 páginas. 

01 Impressão: Processador 600 MHz Memória (Padrão/Máxima) 256 MB / 512 MB; Interface Hi-

Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX; Nível de Ruído Menos de 57 dBA 

(Imprimindo) / Menos de 26 dBA (Em espera) Dimensões (L x P x A) 366 x 365,6 x 262,5 mm 

Peso 10,21kg Ciclo de Trabalho Mensal Máximo Até 100.000 páginas Impressão Velocidade 

(Monocromática) Até 40 ppm em tamanho A4 (42 ppm em tamanho Carta) Tempo até a Saída 

da Primeira Impressão (Monocromática): Menos de 6,5 segundos (Desde o Modo Pronto) 

Resolução Até 1.200 x 1.200 dpi de saída efetiva; Emulação SPL , PostScript3, PCL6, PCL5e, 

IBM ProPrinter, EPSON; Impressão Duplex Embutido; Sistema Operacional Windows 8 / 7 / 

Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux / Unix; Manuseio do 

Papel Entrada Cassete 250 Folhas, Capacidade Bandeja multifuncional 50 Folhas; Toner de alto 

rendimento para 15.000 paginas 

01 Velocidade Impressão / Cópia: 50 ppm; Primeira impressão:  3.5 segundos; Resolução de 

impressão / cópia: 600 x 600 dpi Escalas de cinza: 256 tons Painel: LCD WVGA de 8,5” full 

color Duplex Automático: Padrão (aproximadamente 100% da velocidade nominal) Ciclos de 

cópia: até 999 Senhas de cópia: até 500 códigos/ 8 digitos Tipo de Originais: Folhas e Livros 

Tamanho máximo do original: A5 até A3 ARDF - Alimentador Recirculador Automático de 



Originais: Padrão Capacidade de documentos do ARDF: 100 folhas Capacidade para 

Alimentação de papel Padrão: 1.200 folhas Capacidade para alimentação de papel com 

opcionais: 4.400 folhas ■ Gaveta 1 e 2: 550 folhas cada ■ Bypass: 100 folhas Capacidade para 

saída de papel padrão: Até 500 folhas face para baixo (A4) Gramatura de papéis: ■ Bandeja 1, 2 

e Duplex: 60 a 169g/m² ■ Bypass: 52 a 220g/m² Tipos de Papéis suportados: Papel Comum, 

Reciclado, Especial, Colorido, Timbrado, Pré-furado para Títulos, Papel Pré-impressos, Meio 

Grosso e Grosso, Cartão,Etiquetas,Transparências. Escalas de redução / ampliação: 25%, 50%, 

65%, 73%, 78%, 85%, 93% / 121%, 129%, 155%, 200%, 400% Zoom: 25% até 400% 

(acréscimo / decréscimo de 1%);Conectividade Padrão: USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-

TX Conectividade Opcional: Rede sem Fio (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet; 

Tipo de digitalização: em cores Velocidade de leitura: ■ Cor: 31 ipm (A4 - 200dpi) ■ P/B: 61 

ipm (A4 - 200dpi) Resolução ótica: 100/200/300/400/600 dpi Escala de cinza: 256 níveis 

Formatos de arquivo: PDF, TIFF e JPEG Formato máximo para digitalização: Até A3 Área de 

digitalização: Principal: 297 mm / Sub-Digitalização: 432 mm Protocolos: TCP/IP, NCP, SMB, 

SMTP, POP 3, LDAP e FTP Digitalização para: E-mail: SMTP, POP3 / Pastas: SMB, FTP, NCP 

Formatos de arquivo: TIFF página simples/múltipla página, JPEG, PDF página simples/múltipla 

página e PDF de alta compressão. Conectividade padrão: Ethernet 10Base-T/100BaseTX 

Conectividade opcional: Rede Sem fio IEEE802.11 a/b/g, Bluetooth e Ethernet Gigabit Método 

de compressão: Monocromático: TIFF (MH, MR, MMR) / Escala de Cinzas, Cores: JPEG (5 

Níveis);Toner de alto rendimento para 30.000 páginas. 

 

 Nos valores apresentados deverá estar inclusos todas as taxas, impostos ou quaisquer outros 

encargos que recaiam sobre o objeto. 

 

5. DOS MATERIAIS E SUPRIMENTOS 

5.1. Fornecimento em Regime de Comodato de 7 (sete) Impressoras Multifuncionais 

Digital Laser. 

5.2. A manutenção das impressoras, fica sendo obrigação da contratada, que fornecerá 

os tonners ao custo global da franquia de cópias, seja ela mensal ou anual. 

5.3. Disponibilização de outras impressoras conforme a demanda. 

5.4. Prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a entrega de suprimentos, a partir da 

solicitação do responsável pela Secretaria de Finanças e/ou Educação. 

5.5. Previsão de estoque mínimo para 1 (um) mês de suprimentos por equipamento, nas 

dependências da Prefeitura de Seberi, a fim de evitar a paralisação dos trabalhos. 

6. DA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 

6.1. Fornece os serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de 

todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos; 

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

forma ON-SITE (no local), quando solicitados pelo responsável da Secretaria de 

Finanças e/ou Educação, nos locais em que os equipamentos estiverem instalados, no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme horário de funcionamento da 

Secretaria, ou seja das 08:00/12:00hs e das 13:00/17:00hs, de segunda a sexta-feira, 



sendo de sua responsabilidade todo material necessário ao perfeito funcionamento dos 

equipamentos; 

6.1.2. Os equipamentos devem ser mantidos em perfeito estado de funcionamento, 

sendo que para tanto as manutenções preventivas e corretivas não podem implicar em 

qualquer ônus para o Município de Seberi. 

6.1.3. As execuções das manutenções devem seguir as recomendações técnicas do 

fabricante, sem que isso ocasione qualquer prejuízo à execução dos serviços; 

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

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

indisponibilidade de peças, a contratada deverá providenciar a instalação de outro 

equipamento com as mesmas especificações, facultado à empresa a reposição da 

impressora consertada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

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

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

a critério da Município de Seberi, por outro em perfeito funcionamento e de mesma 

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

feita pela Secretaria de Finanças e/ou Educação. 

6.1.6. A Contratada deverá proceder à substituição de equipamento pendente de 

assistência técnica por outro em perfeito funcionamento e de mesma especificação do 

substituído em até 24 (vinte quatro) horas, a partir da solicitação da Secretaria de 

Finanças e/ou Educação; 

6.1.7. Cabe à Contratada a instalação de todos os suprimentos, acessórios, componentes 

ou outros materiais que exijam conhecimento técnico; 

6.1.8. A emissão dos relatórios de cópias/impressões fica a cargo do contratado. 

6.2 Haverá o abatimento do valor das cópias/impressões falhadas ou rasuradas pelas 

impressoras, que serão apresentadas no momento que a empresa vencedora emitir os 

relatórios de cópias/impressões. 

7. DA GARANTIA 

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

defeituosos e assistência técnica; 

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

normas exigidas (incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica). 

8. DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS 



8.1. Os equipamentos (novos ou já em uso) serão em Regime de Comodato e deverão 

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

fornecidos pela contratada; 

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

que receberão os equipamentos; 

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

da manutenção incluindo, transporte e peças, serviços de manutenção preventiva, 

corretiva e reposição de peças, bem como todo material de consumo necessário ao 

perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto o fornecimento de papel que caberá 

ao contratante. 

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

úteis após homologação do certame. 

8.5. Entrega única. 

8.6. Disponibilização de outras impressoras conforme a demanda. 

8.7. Cópias excedentes serão cobradas pelo valor unitário do contrato, e caso haja 

número menor de cópias estas serão descontadas pelo valor unitário do contrato. 

9. PRAZO DE EXECUÇÃO E REAJUSTE 

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

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, se houver interesse da Administração, até o 

limite de 48 (quarenta e oito) meses. O reajuste dos preços do serviços prestado, será 

após 12 (doze) meses de vigência do contrato e será medido pela variação anual do IGP-

M -Índice Geral de Preços do Mercado, apurado no segundo mês anterior à data de 

vigência do reajuste, salvo adoção, por ato do poder público, de outro índice que vier a 

ser fixado para o reajuste do contrato dessa natureza. 

10. LOCAIS DE ENTREGA E INSTALAÇÃO 

Os equipamentos (novos ou em uso) deverão ser entregues e instalados em locais 

indicados após a assinatura do contrato, podendo estes serem trocados de secretarias, 

conforme e necessidade. 

11. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Conforme descrito na Solicitação de abertura de licitação a Secretaria de Finanças. 

12. FISCALIZAÇÃO 

A execução será acompanhada por um servidor designado pela Secretária de Finanças e 

um servidor designado pela Secretaria de Educação. 

13. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  



O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregado.  

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

comerciais resultantes da execução do contrato. 

14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos na condições 

e preços pactuados. 

15. ACEITAÇÃO DO OBJETO 

De acordo com os artigos 73 e 76 da Lei n. 8.666/1993. 

16. SANÇÕES 

De acordo com os artigos 78 e seguintes da Lei n. 8.666/1993. 

17. PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mensalmente, mediante entrega do relatório e apresentação 

de Nota Fiscal. 

 

 

__________________________ 

Cleiton Bonadiman 

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE 

IMPRESSORA. 
 

Que entre si realizam, de um lado o Município de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul, 

Órgão de Direito Público, inscrito no CNPJ nº 87.613.196/0001-78, com Sede na Av. 

General Flores da Cunha 831, cidade de Seberi - RS, representado, neste ato, pelo 

Prefeito Municipal o Sr. Cleiton Bonadiman, CPF nº 815.438.670-49, residente e 

domiciliado na Rua José Bonifácio, nº 351, Centro, Seberi-RS, doravante denominado 

de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ........... estabelecida na ..............., s/nº, 

no município de ..........., inscrita no CNPJ sob n.º ................, neste ato representado pelo 

sócio proprietário ................ residente e domiciliado no município de ....... , inscrito no 

CPF sob n.º ........, doravante denominada de CONTRATADA, de comum acordo e 

com amparo legal na Lei 8.666/93 consolidada e Processo Administrativo Licitatório nº 

59/2020, modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 25/2020, DECLARAM pelo 

presente Instrumento e na melhor forma de Direito, ter Justo e Contratado o objeto nas 

cláusulas e condições conforme segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa, tipo menor preço 

global, para a locação de 7 impressoras, incluindo o fornecimento dos equipamentos 

novo ou usado, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de 

todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, 

exceto papel, de acordo com ANEXO I desse Edital, independente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS PARTES INTEGRANTES 

São partes integrantes e indesmembráveis deste instrumento o Processo Administrativo 

nº 59/2020 e Pregão Presencial nº 25/2020 e a proposta da Contratada. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
O valor deste contrato é de R$ ......(..............). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA 

As máquinas deverão ser instaladas em até 10 dias após a assinatura do contrato, 

em perfeito funcionamento para uso, devendo ser de boa qualidade, de acordo com as 

especificações do termo de referência, sem nenhuma despesa adicional ao Município.  

A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue mensalmente junto 

com o relatório de atividade. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mensalmente, mediante entrega do relatório e 

apresentação de Nota Fiscal. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS 

As despesas decorrentes da locação de que trata este edital correrão por 

conta das dotações orçamentárias do exercício vigente: 

Dotação Cód. Red. Projeto Atividade Conta de Despesa Recurso 

1305 2051 3390.40.04.00.00.00 31 



1326 2074 3390.40.04.00.00.00 31 

1249 2003 3390.40.04.00.00.00 1 

1296 2038 3390.40.04.00.00.00 1 

1253 2008 3390.40.04.00.00.00 1 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 

O objeto contratado será sem nenhuma espécie de reajuste. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

A vigência deste instrumento contratual será a contar de sua assinatura e o final ocorrerá 

em 12 (meses), podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, por iguais e sucessivos 

períodos, até no máximo 48 (quarenta e oito) meses.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Pela emissão das requisições autorizadoras da retirada do objeto do presente 

contrato. 

c) Pelo cumprimento na forma e nas condições de pagamento estabelecido na Cláusula 

quinta deste contrato; 

 

Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

a) Pelos danos que possam causar ao Município ou a terceiros em qualquer caso, 

durante a execução do contrato, bem como a reparação ou indenização sem ônus ao 

Município ou a terceiros; 

b) Pelo adimplemento do presente contrato; 

c) Pelo fornecimento dos materiais e serviços de boa qualidade e nos quantitativos e 

prazos solicitados; 

d) Pela troca das máquinas de má qualidade ou com defeito, sem nenhuma despesa 

adicional ao município. 

e) Pela entrega das máquinas em pleno funcionamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

I - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão 

contratual ou alteração que são previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores 

alterações. 

II - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o 

consentimento prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites 

legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78 da Lei 

Federal 8.666 de 21 de junho de 1993; 

b) Por mútuo acordo ou conveniência Administrativa, recebendo a contratada somente 

pelo valor dos serviços efetivamente realizados, não lhe sendo devido outro a título de 

indenização ou qualquer outro título, no presente ou futuramente, sob qualquer alegação 

ou fundamento, 

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 



 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Das Penalidades; 

A contratada, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou os preceitos 

legais, sofrerá as seguintes penalidades: 

I - deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% 

sobre o valor do último lance ofertado; 

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

sem prejuízo ao resultado: advertência; 

III - executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03(três) dias, após os 

quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 

atualizado do contrato; 

IV - inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao 

montante não adimplido do contrato; 

V - inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 

contrato; 

VI - causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 

de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado 

do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

Fica eleito o FORO da Comarca de Seberi, para dirimir dúvidas oriundas do presente 

contrato ou de sua execução, se for o caso. 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas 

testemunhas, em três vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que 

produza os seus jurídicos e efeitos legais. 

 

Seberi, (RS), ............de 2020. 

 

 Cleiton Bonadiman 

Prefeito Municipal   

 

CONTRATADA 

 

 

De acordo em data supra. 

Assessoria Jurídica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo III - MODELO DE PROPOSTA 

 

 

FORNECEDOR: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

                                         PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2020 

 

 

 Apresentamos nossa proposta a Prefeitura Municipal de Seberi, para a locação 

de 7 impressoras, incluindo o fornecimento dos equipamentos novo ou usado, serviços 

de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de 

consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, 

acatando todas as demais condições e estipulações consignadas no Edital, conforme 

abaixo: 

 

 

DESCRIÇÃO   DO OBJETO LICITADO 

Quantitativo 

Estimado   

Mensal 

Valor   Total 

Mensal 

Global 

 

Valor 

Total 

Anual 

Global  

R$ 

Locação de 7 impressoras, incluindo o 

fornecimento dos equipamentos novo ou 

usado, serviços de manutenção preventiva e 

corretiva, reposição de peças e de todo o 

material de consumo necessário ao perfeito 

funcionamento dos equipamentos, exceto 

papel, de conformidade com as 

especificações constantes no anexo I 
 

      30.000 

cópias/impressões 
  

    
.Validade da Proposta: 60 dias 

 

Declaramos acatar todas as demais estipulações do edital. 

 

OBS: Em anexo a esta proposta a relação de impressoras conforme anexo I. 

 

 

Seberi-RS, .......de  .............  de 2020. 

 

 

__________________ 

Nome /assinatura e carimbo 



ANEXO III.I – RELAÇÃO DE ITENS (para preenchimento). 

 

Item 
Descrição completa das  

máquinas/impressoras 
Qtde 

Valor unit  

p/ cópia/ 

impressãoR$ 

Valor Total 

Mensal R$ 

1 

Funções Impressão, Digitalização, Cópia, Fax; Painel de 

Operação Processador LCD de 4 Linhas; Memória 

(Padrão/Máxima) 256MB/512MB 600 MHz; Interface 

Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX, 

USB Direta Nível de Ruído Menos de 57 dBA 

(Imprimindo) / Menos de 58 dBA (Copiando) / Menos 

de 26 dBA (Em espera) Dimensões (L x P x A) 469 x 

444,3 x 482,1 mm Peso 17,11 kg Ciclo de Impressão 

Máximo Mês Até 100.000 páginas. 

Impressão: Velocidade (monocromática) 40 PPM A4/42 

PPM Carta Tempo até a Saída da Primeira Menos de 6,5 

segundos (Desde o Modo Pronto) Resolução 1.200 x 

1.200 dpi Emulação SPL, PostScript3, PCL6/5e, IBM 

ProPrinter, EPSON, PDF, TIFF. 

Cópia: Velocidade (monocromática) 40 CPM A4/42 

CPM Carta Tempo até a Saída da Primeira Menos de 10 

segundos Resolução 600 x 600 dpi Faixa de Redução / 

Ampliação 25~400% (Vidro de digitalização), 25~400% 

(ADF) Cópias Múltiplas 1 - 99 páginas Recursos de 

Cópia Cópia de Identidade / 2-up / 4-up / Intercalação de 

Cópia / Enquadramento Automático. 

Digitalização: Compatibilidade Padrão TWAIN / Padrão 

WIA Método CIS Colorido Resolução (Óptica) Até 

1.200 x 1.200 dpi Resolução (Aprimorada) Até 4.800 x 

4.800 dpi Destinos da Digitalização Cliente (PC), Email, 

FTP, SMB Formatos de Arquivo TIFF-S, TIFF-M, 

JPEG, PDF-S, PDF-M, PDF Pesquisável 

(software/OCR). 

Bandeja de papel: capacidade para 250 folhas, 

alimentação manual para 50 folhas e ADF para 50 folhas 

com frente e verso automático. Cartucho de toner de alto 

rendimento para 15 mil páginas. 

 

 

3 
  

 

 

 

 

 

2 

Função padrão Impressão/ Cópia/ Digitalização/ Fax 

Velocidade Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta) 

Funções de valor agregado XOA incorporado 

Processador Dual-core 1 GHz Painel Painel touchscreen 

colorido de 7” Memória 1 GB/2 GB (padrão/máxima) 

Disco rígido 320 GB Interface (padrão) Dispositivo 

USB 2.0 de alta velocidade/Host, Ethernet 10/100/1.000 

BASE TX Interface (opcional) Rede sem fio IEEE® 

802.11 b/g/n. 

Cópia: Tempo de saída da primeira cópia (Pronta) Tão 

rápido quanto 7 s @ Vidro de originais Vidro de 

originais Ofício - Max. 216 x 356 mm (8.5” x 14”) 

Resolução Digitalização: 600 x 600 dpi Intervalo de 

redução/ ampliação 25 - 400% (ADF / Vidro de 

originais) Reduções predefinidas 25% / 50% / 70% 

A4,A5 / 78% Ofício / Carta / 81% B5, A5 / 86% A4, B5 

Ampliações predefinidas 104% Executivo, Carta / 141% 

A5, A4 /150% / 200% / 400% Multicópias 999 páginas 

Cópia duplex Embutido Recursos de cópia N em 

1/Cartão ID / Pôster/ Clonagem /Livretos / Capas / 

Transparências / Livro / Rotação / Criar trabalho / 
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Desloc. de margem / Programa / Marca d’água / Apagar 

fundo / Apagar borda / Apagamento do centro do livro / 

Carimbo de data e hora / Carimbo de ID / Salvar para 

arquivo. 

Impressão: Tempo de saída da primeira impressão 6 s 

Resolução 1.200 x 1.200 dpi Linguagens de impressão 

PCL5e / PCL6 / PostScript3 / PDF Direct V1.7 / XPS / 

TIFF / URF / PWG Impressão Duplex Incorporada 

Suporte do Sist. operacional do cliente Windows® 8 / 7 

/ Vista® / XP® / 2012R2 / 2012/ 2008R2 / 2008 / 2003, 

Mac OS® X 10.6 - 10.10, Various Linux® / Unix® 

Suporte à impressão direta Sim Protocolos de rede 

TCP/IP padrão (Raw), atribuição de IP (DHCP, 

BOOTP, AutoIP), HTTP, HTTPs, IPP, IPPs, WSD, 

SNMPv1/v2c/ v3, SetIP, SLP, DNS, DDNS, Bonjour®, 

WINS, LPD/ LPR, ThinPrint, Google Cloud Print™, 

SMB, FTP, SMTP, SMTPs, UPnP,LDAP, Kerberos, 

SMB, IPSec, 802.1x Compatibilidade com o sistema 

operacional Window XP(32/64bit) / Vista(32/64bit) / 

2003 Server(32/64bit) / 2008 Server(32/64bit) / 

Win7(32/64bit) / 2008 Server R2(64bit) / 

Win8(32/64bit) / Win8.1(32bit/64bit) / 2012 

Server(64bit) / 2012 Server R2(64bit) Linux: Red Hat 

Enterprise Linux 5, 6, 7 Fedora 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21 openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 

13.2 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 

13.04, 13.10, 14.04, 14.10 SUSE Linux Enterprise 

Desktop 11, 12 Debian 6, 7 Mint 13, 14, 15, 16, 17 Unix 

Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC) / HP-UX 11.0, 11i 

v1, 11i v2, 11i v3 (PARISC, Itanium) / IBM AIX 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4, 6.1, .7.1 (PowerPC) Mac OS: X 10.6 - 

10.10 

Digitalização: Velocidade (mono/cor) 60 ipm (@ 300 

dpi) Compatibilidade TWAIN / WIA OCR Nativo 

(incorporado no painel) Formato de arquivo TIFF-S / 

TIFF-M / JPEG / S-PDF / M-PDF/ PDF pesquisável 

Resolução (óptica) Até 600 x 600 dpi Resolução 

(aprimorada) Até 4.800 x 4.800 dpi Destinos da 

digitalização. HDD / USB / E-mail. 

Bandeja de papel para 550 folhas e bandeja manual para 

100 folhas; Gramaturas do material (Band. MP) 

Gramatura aceita: 60 ~ 220 g/m Tipo de ADF DSDF - 

Digitalização Duplex de simples passada. Capacidade de 

documentos do ADF 50 folhas Capacidade de saída 250 

folhas com face para baixo, Toner de alto rendimento 

para 20.000 páginas. 

 

 

 

 

3 

Impressão: Processador 600 MHz Memória 

(Padrão/Máxima) 256 MB / 512 MB; Interface Hi-Speed 

USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX; Nível de 

Ruído Menos de 57 dBA (Imprimindo) / Menos de 26 

dBA (Em espera) Dimensões (L x P x A) 366 x 365,6 x 

262,5 mm Peso 10,21kg Ciclo de Trabalho Mensal 

Máximo Até 100.000 páginas Impressão Velocidade 

(Monocromática) Até 40 ppm em tamanho A4 (42 ppm 

em tamanho Carta) Tempo até a Saída da Primeira 

Impressão (Monocromática): Menos de 6,5 segundos 

(Desde o Modo Pronto) Resolução Até 1.200 x 1.200 

dpi de saída efetiva; Emulação SPL , PostScript3, PCL6, 

PCL5e, IBM ProPrinter, EPSON; Impressão Duplex 

Embutido; Sistema Operacional Windows 8 / 7 / Vista / 

XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, 

Diversos Linux / Unix; Manuseio do Papel Entrada 
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Cassete 250 Folhas, Capacidade Bandeja multifuncional 

50 Folhas; Toner de alto rendimento para 15.000 

paginas 
 

4 

Velocidade Impressão / Cópia: 50 ppm; Primeira 

impressão:  3.5 segundos; Resolução de impressão / 

cópia: 600 x 600 dpi Escalas de cinza: 256 tons Painel: 

LCD WVGA de 8,5” full color Duplex Automático: 

Padrão (aproximadamente 100% da velocidade nominal) 

Ciclos de cópia: até 999 Senhas de cópia: até 500 

códigos/ 8 digitos Tipo de Originais: Folhas e Livros 

Tamanho máximo do original: A5 até A3 ARDF - 

Alimentador Recirculador Automático de Originais: 

Padrão Capacidade de documentos do ARDF: 100 

folhas Capacidade para Alimentação de papel Padrão: 

1.200 folhas Capacidade para alimentação de papel com 

opcionais: 4.400 folhas ■ Gaveta 1 e 2: 550 folhas cada 

■ Bypass: 100 folhas Capacidade para saída de papel 

padrão: Até 500 folhas face para baixo (A4) Gramatura 

de papéis: ■ Bandeja 1, 2 e Duplex: 60 a 169g/m² ■ 

Bypass: 52 a 220g/m² Tipos de Papéis suportados: Papel 

Comum, Reciclado, Especial, Colorido, Timbrado, Pré-

furado para Títulos, Papel Pré-impressos, Meio Grosso e 

Grosso, Cartão,Etiquetas,Transparências. Escalas de 

redução / ampliação: 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 

93% / 121%, 129%, 155%, 200%, 400% Zoom: 25% até 

400% (acréscimo / decréscimo de 1%);Conectividade 

Padrão: USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX 

Conectividade Opcional: Rede sem Fio (IEEE 

802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet; Tipo de 

digitalização: em cores Velocidade de leitura: ■ Cor: 31 

ipm (A4 - 200dpi) ■ P/B: 61 ipm (A4 - 200dpi) 

Resolução ótica: 100/200/300/400/600 dpi Escala de 

cinza: 256 níveis Formatos de arquivo: PDF, TIFF e 

JPEG Formato máximo para digitalização: Até A3 Área 

de digitalização: Principal: 297 mm / Sub-Digitalização: 

432 mm Protocolos: TCP/IP, NCP, SMB, SMTP, POP 

3, LDAP e FTP Digitalização para: E-mail: SMTP, 

POP3 / Pastas: SMB, FTP, NCP Formatos de arquivo: 

TIFF página simples/múltipla página, JPEG, PDF 

página simples/múltipla página e PDF de alta 

compressão. Conectividade padrão: Ethernet 10Base-

T/100BaseTX Conectividade opcional: Rede Sem fio 

IEEE802.11 a/b/g, Bluetooth e Ethernet Gigabit Método 

de compressão: Monocromático: TIFF (MH, MR, 

MMR) / Escala de Cinzas, Cores: JPEG (5 

Níveis);Toner de alto rendimento para 30.000 páginas. 
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Total Geral: 

 
 

 


