Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2020
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 001/2020
1 - DA LICITAÇÃO
1.1. A Câmara de Vereadores do Município de Iporã do Oeste, Estado de Santa
Catarina, torna público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberto Edital de
Licitação, na Modalidade de Pregão Presencial para Compras e Serviços, que se realizará nos
termos do presente e no que preceitua a Lei Federal Lei 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei
N° 8.666/93, alterada pela Lei Federal N° 8.883 de 08 de Junho de 1994 entre outros
dispositivos legais aplicados a espécie.
1.2. A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 11/12/2020, às 15h00, na secretaria
da Câmara Municipal, Junto a Câmara Municipal, na Rua Boa Vista, 309, Centro – Iporã do
Oeste – SC.
1.3. Os envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas deverão
ser entregues até as 14h45 no mesmo local e data estabelecida na cláusula 1.2. deste Edital.
1.4. Não serão aceitas documentação e proposta entregues fora do prazo
estabelecido na cláusula 1.3. deste Edital.
1.5. Esta Licitação é do tipo menor preço.
2 - DO OBJETO
2.1. O presente Edital tem por objetivo receber propostas para CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA
USO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ DO OESTE/SC,
conforme quantitativos e qualitativos descritos no Anexo I do presente Edital.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constante
deste Edital.
3.2. A participação na disputa da licitação importa total, irrestrita e irretratável
submissão do proponente às condições deste Edital.
3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
a) Em processo de falência ou recuperação judicial, sob concurso de credores,
em dissolução ou em liquidação;
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b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública
suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;
c) Que estejam reunidas em consórcio, ou sejam controladas, coligadas ou
subsidiárias entre si qualquer que seja sua forma de constituição.
d) Estrangeiras que não funcionem no País.
4 – DO CREDENCIAMENTO
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
4.2. Tratando-se de Representante Legal: O Estatuto Social, Contrato Social ou
outro instrumento de Registro Comercial, Registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
4.3. Tratando-se de Procurador: Deverá apresentar procuração por instrumento
público ou particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço,
interpor recurso e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 4.2, que
comprove os poderes do mandante para a outorga.
4.4. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 12.7. deste
Edital, a Empresa deverá apresentar a Certidão emitida pela Junta Comercial, que comprove a
qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte. A Certidão somente será
considerada válida quando emitida dentro do ano corrente.
4.4.1. Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no caso de
querer utilizar-se dos benefícios da lei, ao contrário dispensa-se a apresentação da mesma
(Anexo IV);
4.5. O não cumprimento do item 4.4 e 4.4.1, não é motivo para o não
credenciamento, inabilitação ou desclassificação da proposta, mas sim, o não exercício do
direito de preferência assegurando as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos
do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/06.
4.6. A comprovação da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, será feita nos termos do Artigo 42 e 43 da Lei Complementar 123/06.
4.7. O Representante Legal e o Procurador deverão identificar-se exibindo
documento oficial de Identificação que contenha foto.
4.8. Será admitindo apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada,
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
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5 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS
DOCUMENTOS
5.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo
com o modelo estabelecido no Anexo II deste Edital deverá ser apresentada fora dos envelopes
n° 1 e 2.
5.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão se apresentados,
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa,
além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
Envelope n° 01 – Proposta
Razão Social:
Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste/SC.
Processo Licitatório n° 002/2020
Pregão Presencial nº 001/2020

Envelope n° 02 – Habilitação
Razão Social:
Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste/SC.
Processo Licitatório n° 002/2020
Pregão Presencial nº 001/2020

5.3. A proposta deverá ser redigida em Língua Portuguesa, com clareza, sem
entrelinhas, emendas ou rasuras, assinada e rubricada pelo representante legal.
5.4. Deverá ser cotado em moeda nacional e com 02 (duas) casas decimais após a
vírgula.
5.5. Deverá ser indicada a marca e outros elementos necessários à perfeita
identificação do objeto licitado.
5.6. Havendo discordância entre preços unitários e totais, resultantes de cada item,
prevalecerão os primeiros. Ocorrendo discordância entre valores numéricos e por extenso
prevalecerão estes últimos.
5.7. Toda a Documentação exigida para Habilitação deverá ser apresenta no
Original, em fotocópia autenticada por cartório competente ou servidor da administração, ou
publicação em Órgão da Imprensa Oficial.
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6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA (Envelope n° 01)
6.1. A proposta deverá conter os seguintes elementos:
6.1.1. O CNPJ da Licitante, a Razão Social, o Endereço, o Nome Legível do
Representante Legal, seu RG e CPF.
6.2. A proposta deverá ser feita por item, indicando valores unitários e totais
conforme discriminado no Modelo de Formulário de Cotação de Preços (Anexo V).
6.3. O prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.
6.3.1. Em caso de omissão do prazo de validade na proposta, será implicitamente
considerado o prazo acima.
6.4. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital e seus
Anexos.
7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
(Envelope n° 02)
7.1. O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a
seguir relacionados:
7.1.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ);
7.1.3. Prova de regularidade para com a Fazenda MUNICIPAL, da sede da
proponente;
7.1.4. Prova de regularidade para com a Fazenda ESTADUAL, da sede da
proponente;
7.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda FEDERAL;
7.1.6. Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas (CNDT);
7.1.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
7.1.8. Prova de Negativa de Falência ou Recuperação Judicial;
7.1.10. DECLARAÇÃO expressa do licitante ratificando a observância rigorosa
do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal que proíbe o trabalho noturno ou insalubre a
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menores de 18 (dezoito) anos, e de qualquer trabalho, a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
nas condições de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (ANEXO III).
7.2. As cópias de certidões de regularidade emitidas via internet não precisam ser
autenticadas. As referidas certidões terão sua validade confirmada pela mesma via pela
Comissão de Licitação.
7.3. Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de validade.
7.4. Os documentos sem validade expressa, considerar-se-á como sendo 180(cento
e oitenta) dias da data de sua emissão, salvo legislação específica.
8 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar
o ato convocatório do presente pregão, protocolizando pedido em até 02 (dois) dias úteis antes
da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no item 1.2. deste
edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.2. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova
data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar
a formulação das propostas.
9 - DAS AMOSTRAS E PROSPECTOS
9.1. A Comissão Permanente de Licitação, quando julgar necessário, solicitará
amostra e/ou prospectos a fim de obter maiores esclarecimentos sobre o objeto ofertado, o que
deverá ser providenciado dentro dos 03 (três) dias úteis, após o recebimento da solicitação.

10 - DA ENTREGA E/OU CONTRATO
10.1. A Licitante adjudicada deverá comparecer a Câmara Municipal de
Vereadores de Iporã do Oeste, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do Recebimento da
Notificação de Homologação, para assinar o contrato ou retirada de Termo Equivalente, sob
pena de decadência desse direito.
10.2. A prestação dos serviços será de forma continuada e deverá ser iniciada no
prazo de 05 (cinco) dias contados da assinatura do Contrato.
10.3. O Contrato terá a vigência pelo prazo de 12 meses a partir da data de sua
assinatura.

11 - DA PRORROGAÇÃO E DO REAJUSTE
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11.1. O prazo de vigência deste contrato poderá ser prorrogado, nos termos do art.
57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93
11.2. Os preços poderão ser reajustados anualmente, observado o prazo mínimo
de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do
INPC da FGV.
11.2.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
12 - DO PAGAMENTO
12.1. A Câmara Municipal de Iporã do Oeste se compromete a efetuar o
pagamento da seguinte forma:
12.1.1. Mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação de
serviço, mediante emissão de nota fiscal.

13 - DO JULGAMENTO
13.1. A presente licitação, para efeito de julgamento, será do tipo menor preço.
13.2 No Curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e
sucessivos, até a proclamação do vencedor;
13.3. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;
13.4. As proponentes classificadas no item anterior serão facultadas a
apresentação de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, encerrando-se
essa fase quando não houver mais lances.
13.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas
selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço
e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate
de preços.
13.6. Somente o pregoeiro poderá definir qual o critério de lances, ou seja, se a
redução em relação à melhor proposta será em percentual, se será mediante redução em reais,
e qual a redução mínima, visando à agilidade na licitação. Ressalta-se que no decorrer dos
lances, poderá, a critério do pregoeiro, ser alterado o critério e o valor de redução.
13.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e
não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as
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selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às
licitantes Microempresas e Empresas de Pequeno Porte preferência à contratação, observadas
as seguintes regras:
13.7.1. O pregoeiro convocará a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores
até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço
inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do
direito de preferência.
13.7.1.1. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas
empatadas, nas condições do subitem 13.7.1.
13.8. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta
melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a
ordem de classificação, as demais Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, cujos valores
das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 13.7.1.
13.9. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata
o subitem 13.7 seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não será assegurado o direito
de preferência, passando-se desde logo, à negociação do preço.
13.10. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida
com base nas disposições dos subitens 13.7.1 e 13.8, ou, na falta desta, com base na
classificação de que trata o subitem 13.7, com vistas à redução do preço.
13.11. Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do(s)
menor(es) preço(s), decidindo motivadamente a respeito.
13.11.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de
compatibilidade com os preços praticados no mercado, coerentes com cada item do objeto ora
licitado.
13.11.2. O pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a
composição de preços, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários.
13.11.3. Considerada(s) aceitável(is) a(s) oferta(s) de menor preço, por item,
será(ão) aberto(s) o(s) envelope(s) contendo os documentos de habilitação de seu(s) autor(es).
13.12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos da
habilitação poderão se saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão
sobre a habilitação, inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos ou
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b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
13.12.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos
autos do processo de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
13.13. A administração não se responsabiliza pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
13.14. O Pregoeiro poderá, a seu exclusive critério, solicitar informações
complementares, para efeito de julgamento das propostas, caso a Proponente não atender com
clareza o solicitado em Edital, conforme determina o art. 43 § 3°, da Lei 8.666/93.
13.15. Serão desconsiderados os itens da proposta que contiver emendas, rasuras
ou borrões, salvo quando a empresa fizer acompanhar uma errata, preferencialmente em
02(duas) vias, em papel timbrado e devidamente assinado pelo proponente ou seu representante
legal.
13.16. Serão desclassificadas:
13.16.1. As propostas que não atenderem as exigências do ato convocatório;
13.16.2. Possuírem preço superior ao máximo estipulado.
13.17. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá
à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a
melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital, sobretudo
as constantes do item 7.
13.18. Verificado o atendimento das exigências contidas no edital, o licitante será
declarado vencedor.
13.19. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

14 - DOS RECURSOS
14.1. Caberá junto a Câmara Municipal de Iporã do Oeste – SC, recurso, com
efeito suspensivo, nos casos de:
14.1.1. Habilitação ou Inabilitação do licitante.
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14.1.2. Do julgamento das Propostas.
14.2. No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata
e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação das
razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
14.3. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo pregoeiro ao licitante
vencedor.
15 – DOS PODERES DO PREGOEIRO
15.1 – O Pregoeiro, no decorrer do certame poderá:
15.1.1 – Advertir os licitantes;
15.1.2 – Definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais
devem ser reduzidos;
15.1.3 – Estabelecer o tempo para o oferecimento dos lances verbais;
15.1.4 – Permitir a comunicação dos representantes dos licitantes com terceiros
não presentes à sessão, através de telefone celular ou outros meios;
15.1.5 – Suspender a etapa de lances e/ou determinar a suspensão da sessão,
designando nova data para continuação, a seu critério;
15.1.6 – O pregoeiro tem poder de polícia, durante a sessão.

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. A recusa injustificada da Licitante Adjudicada em assinar o contrato dentro
do prazo previsto neste edital, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Câmara Municipal de Vereadores do Município de Iporã do Oeste, caracteriza
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a, sem prejuízos das sanções
previstas no art. 7º da Lei 10.520, às seguintes penalidades:
16.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida,
e;
16.1.2. Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova
licitação para o mesmo fim.
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17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. A Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste reserva-se o direito
de transferir ou revogar a presente licitação, no todo ou parcialmente, mediante razões de
conveniência administrativa e do interesse público, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.
17.2. No caso de não haver expediente para a data fixada, a entrega e abertura dos
envelopes contendo os documentos de habilitação e/ou proposta realizar-se-á às 9 horas do
primeiro dia útil, após a data anteriormente marcada.
17.3. Faz parte integrante deste edital de licitação:
17.3.1. ANEXO I – Relação dos Itens;
17.3.2. ANEXO II - Declaração de Pleno Atendimento;
17.3.3. ANEXO III – Declaração de Menores;
17.3.4. ANEXO IV – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
17.3.5. ANEXO V – Modelo de Formulário de Cotação de Preços;
17.3.6. ANEXO VI – Minuta do Contrato;
17.4. Esta licitação é regida pelas disposições da Lei n° 10.520/02 e
subsidiariamente da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993.
17.5. Maiores informações poderão ser obtidas na Câmara Municipal de
Vereadores do Município de Iporã do Oeste, na Rua Boa Vista, 309, de Segunda a Sexta-Feira,
das 07h45min às 11h45min e das 13h15min às 17h15min ou pelo telefone (049) 3634.1322.

Município de Iporã do Oeste – SC, 27 de novembro de 2020.

___________________________________
Adriano Klein
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Iporã do Oeste
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ANEXO I
Relação dos itens:
Item

Qtde

Unid.

Descrição

001

12

Mês

Locação de Máquina Multifuncional nova
colorida:
Características Mínimas:
copiadora/impressora/fax/scanner,
com
velocidade mínima do processador de 792
mhz, memoria mínima de 768 mb, velocidade
de impressão mínima de preto (isso): até 36
ppm; preto(escritório geral): até 55ppm e cor
(iso): até 36ppm; cor (escritório geral): até
55ppm, com volume mensal até 50.000
páginas e conectividade padrão de 2 hosts USB
2.0 de alta velocidade; 1 dispositivo usb 2.0 de
alta velocidade e 1 rede ethernet 10/100, sem
limite de impressões e cópias.

Valor Máximo
Unidade (R$)
400,00

Prazo de Entrega/ instalação: 10 (cinco) dias, a contar da assinatura do contrato.
Local da Entrega/ instalação: A máquina deverá ser instalada na Secretaria da Câmara
Municipal de Iporã do Oeste, sito à Rua Boa Vista, 309, Centro.
ESCLARECIMENTO
Todos os esclarecimentos necessários relativos ao objeto licitado, à descrição e outros que
porventura sejam necessários, poderão ser obtidos na Secretaria de Câmara Municipal de Iporã
do Oeste ou também pelo telefone (49) 3634.1322.
O valor máximo proposto foi fundamentado através de:
a) Os valores de referência foram adotados com base no menor orçamento
apresentado por empresas do ramo de atividade do objeto da licitação.

-----------------------------------------------------Adriano Klein
Presidente da Câmara Municipal
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ANEXO II

DECLARAÇÃO

Declaramos

para

os

devidos

fins

que

a

empresa

___________________________________, inscrita no CNPJ n° _______________________,
cumpre as exigências do artigo quarto, inciso VII da Lei 10.520/2002, ou seja:

“Aberta à sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os
envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecido, procedendo-se à sua imediata
abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório”.

_______________________________, _____ de ____________________ de 2020.

-------------------------------------------------------------Assinatura e Carimbo
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ANEXO III

DECLARAÇÃO

Declaramos

para

os

devidos

_____________________________________________,

fins

que

inscrita

no

a

empresa
CNPJ

n°

________________________, cumpre as exigências do artigo sétimo, inciso XXXIII da
constituição federal, ou seja:
“Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos.”

Iporã do Oeste - SC, _____ de _______________________ de ______2020.

________________________________________
Carimbo e Assinatura
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ANEXO IV

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a
empresa.............................................................., inscrita no CNPJ nº .......................................,
por meio de seu representante legal, ser MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei complementar nº 123, de 14 de
Dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer.

__________________, _____ de _______________ de 2020.

_________________________________________________________________________
Nome e Assinatura do Administrador da Empresa ou do Procurador

__________________________________________________________________
Nome e Assinatura do contador responsável pela empresa
CRC:............................
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ANEXO V
Processo Licitatório nº 002/2020
Pregão Presencial n° 001/2020
FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Representante Legal:
CPF:
Identidade:

Item

Qtde Und.

Especificação do Material

Marca

Valor
Unitário

Valor Total

TOTAL R$
O
valor
total
da
proposta
é
de
(_______________________________) por extenso.
Validade da Proposta: 60 dias.
Data: ________ / ________/ _____________.

R$

____________________

________________________________________
Representante Legal da Proponente
Assinatura
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ANEXO VI
MINUTA - CONTRATO Nº _____
CONTRATO PÚBLICO DE CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL PARA USO DA SECRETARIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ DO OESTE/SC,
COM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 002/2020, MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 001/2020, DE 11 DE DEZEMBRO DE
2020, REGIDO PELA LEI Nº 10.520/02 E 8.666/93 E
SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO
OESTE, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Rua Boa Vista, 309, Centro, inscrito
no CNPJ nº. 80.628.753/0001-85, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal
Sr. ADRIANO KLEIN, inscrito no CPF nº 023.407.379-90, adiante nomeada
CONTRATANTE, e a Empresa _____________________________________, Pessoa
Jurídica de Direito Privado estabelecida à _______________, n° ____, Município de
__________________-___, Estado de _________________, inscrita no CNPJ sob nº.
_______________________,
neste
ato
representado
pelo
Senhor
______________________________, portador do CPF n° ____________________, adiante
nomeada CONTRATADA, ajustam e contratam o Objeto do presente conforme cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO
1.1 A contratada obriga-se a fornecer à contratante: Locação de Máquina
Multifuncional nova colorida: Características Mínimas: copiadora/impressora/fax/scanner,
com velocidade mínima do processador de 792 mhz, memoria mínima de 768 mb, velocidade
de impressão mínima de preto (isso): até 36 ppm; preto(escritório geral): até 55ppm e cor (iso):
até 36ppm; cor (escritório geral): até 55ppm, com volume mensal até 50.000 páginas e
conectividade padrão de 2 hosts USB 2.0 de alta velocidade; 1 dispositivo usb 2.0 de alta
velocidade e 1 rede ethernet 10/100, sem limite de impressões e cópias.

1.2.
O
montante
geral
do
presente
contrato
é
de
R$
(___________________________________).
1.3. A instalação da máquina deverá ser efetivada de forma imediata e efetivada
em até 05 (cinco) dias da presente data.
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1.4. A máquina deverá ser instalada na Secretaria da Câmara Municipal de Iporã
do Oeste;
1.5. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante da
nota fiscal/fatura deverá ser aquele fornecido na fase do Credenciamento.
1.6. A prestação dos serviços é exclusiva da CONTRATADA, vedada sua
transferência a empresas alheias à relação contratual.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO
2.1. A Câmara Municipal efetuará o pagamento mensalmente, até o dia 10 (dez)
do mês subsequente ao da prestação de serviço. O pagamento será efetuado mediante o
recebimento da nota fiscal.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1. O Contrato terá a vigência de 12 meses a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO E DO REAJUSTE
4.1. O prazo de vigência deste contrato poderá ser prorrogado, nos termos do art.
57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
4.2. Os preços poderão ser reajustados anualmente, observado o prazo mínimo de
um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do INPC
da FGV.
4.2.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
CLÁUSULA QUINTA – DAS DESPESAS E FONTE DOS RECURSOS
5.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por
conta da seguinte dotação do exercício de 2021:
Dotação Utilizada
01.00 – Câmara de Vereadores
01.01 – Câmara de Vereadores

Órgão:
Unidade
Orçamentária:
Projeto Atividade: 01.031.0001.2001 – Manutenção das Ações do Poder Legislativo
Modalidade:
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas
Elemento:
3.3.90.39.12 – Locação de Máquinas e Equipamentos
Vínculo:

1.0.0.0.0.0.0 – Recursos Ordinários
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Fornecer o objeto, impressora multifuncional, na quantidade solicitada e
instalada no prazo determinado.
6.2. Fornecer todo o tonner e tinta necessários para a realização das cópias e
impressões, assim como realizar toda a manutenção necessária para o bom funcionamento da
máquina, tudo no prazo de 05 (cinco) dias contados da comunicação formal para este fim, por
parte da contratante.
6.2.1. Realizar manutenção periódica no objeto contratado, e corrigir/arrumar
qualquer anormalidade verificada, bem como qualquer fato que possa colocar em risco a
segurança e a qualidade dos serviços.
6.3. É da contratada a obrigação do pagamento de frete, tributos que incidirem
sobre o fornecimento dos materiais, inclusive o que disser respeito à exigência das autoridades
fiscalizadoras.
6.4. Correrão por conta, responsabilidade e risco da contratada as consequências
de atos seus, de seus empregados ou prepostos, que tenham reflexos danosos nos produtos.
6.5. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do
mesmo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
7.1. Fica expresso que o controle de qualidade dos produtos/prestação dos serviços
é de responsabilidade da contratada, ficando a contratante, a qualquer tempo e quando julgar
necessário fazer suas verificações. O não fornecimento dos produtos/prestação dos serviços
dentro dos padrões exigidos implicará na não aceitação dos mesmos.
7.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da contratada perante a contratante
ou a terceiros, todos os produtos/serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização
a qualquer hora, por pessoa devidamente credenciada pela contratante.
7.3. A contratada prestará todos os esclarecimentos solicitados pela contratante,
cujas reclamações se obrigam a atender pronta e irrestritamente.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
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8.1. A proponente que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais,
estará sujeita as seguintes penalidades:
8.1.1. Advertência.
8.1.2. Multa de 5% sobre o valor da proposta.
8.1.3. Suspensão do direito de licitar junto a Câmara Municipal.
8.1.4. Declaração de Inidoneidade.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1. O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido:
9.2. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78
da Lei Federal 8.666/93.
9.3. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação;
9.4. Judicialmente, nos termos da legislação processual.
9.5. No caso de rescisão contratual, devidamente justificada nos autos do
Processo, terá o CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco dias) úteis, contado da notificação
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
10.1. Para as questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito
o foro da Comarca de Mondai, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Município de Iporã do Oeste, ___ de ___________________ de 2020.

ADRIANO KLEIN
Presidente da Câmara Municipal

Contratada
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