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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 006/2015 

PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇ ÃÃOO  EEXXCCLL UU SSIIVVAA  DDEE   MMIICCRROOEEMM PPRREE SSAASS ,,   EEMMPPRREESSAASS   DDEE   PPEEQQUUEENNOO  PPOORRTTEE  

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

1 – PREÂMBULO 

 

 

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu-PR torna público que se acha aberta 

licitação na modalidade PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL que será regida 

pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Ato da Presidência n° 103/2006, de 

04/07/2006 e, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, todas combinadas com a Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais normas regulamentares 

aplicáveis, representado pelo Pregoeiro e equipe de apoio nomeados pela Portaria da 

Presidência nº 4/2014, de 31 de janeiro de 2014, alterada pelas Portarias da Presidência 

nºs 028/2015 e 227/2015, tendo como objetivo a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de impressão (“outsourcing”), com 

fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões 

efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos 

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

fornecimento de insumos originais, incluindo o fornecimento de papel, pelo prazo 

de 36 (trinta e seis) meses, de acordo com as características e especificações 

constantes no ANEXO I e nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos. As propostas 

deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos que dele 

fazem parte integrante. 

Os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação serão recebidos no 

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

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

A sessão de processamento do Pregão, na forma Presencial, realizar-se-á no 

Plenário da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, sito na Travessa Oscar Muxfeldt, 

81, Centro, iniciando-se no dia 25 de setembro de 2015, às 09:00h. 
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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília – 

Distrito Federal. 

O Pregão, na forma Presencial, será realizado em sessão pública em todas as fases, 

sendo conduzido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Foz do Iguaçu, através da Portaria da Presidência n° 4/2014, de 31 de janeiro 

de 2014, alterada pelas Portarias da Presidência nºs 028/2015 e 227/2015. 

 

2 – OBJETO E PREÇO MÁXIMO 

 

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de impressão (“outsourcing”), com fornecimento de 

equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, 

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, 

componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos 

originais, incluindo o fornecimento de papel, pelo prazo de 36 (trinta e seis) 

meses, de acordo com as características constantes no ANEXO I, nas condições 

especificadas e fixadas neste Edital e seus Anexos. 

 

2.2 - Por força do disposto no art. 27, inciso XXI, da Constituição do Estado do Paraná, fica 

fixado o preço máximo estimado anual deste certame o valor de R$ 58.380,00 

(cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta reais) e para o prazo de 3 (três) anos, 

período total da contratação, o valor de R$ 175.140,00 (cento e setenta e cinco mil 

cento e quarenta reais). 

 

2.3 - A proposta que consignar preços, unitários e globais, superiores aos fixados no item 

2.2 e Anexo I será desclassificada. 

 

 

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 - O Pregão é de participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno 

porte, conforme artigo 48 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 

sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 
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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

pertencentes ao ramo de atividade do objeto da contratação e que preencherem as 

condições deste Edital. 

 

3.2 - Não poderão participar deste certame os interessados: 

 

 3.2.1 - Que se encontrem em regime de concordata, recuperação judicial ou sob 

decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso 

de credores, em dissolução ou em liquidação; 

 

 3.2.2 - Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida sua reabilitação; 

 

          3.2.3 - Que tenham sido punidas com suspensão/impedimento de licitar ou contratar 

com a Câmara Municipal ou com a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, durante o prazo 

da sanção aplicada. 

 
3.3. As empresas interessadas em participar do certame licitatório, antes da apresentação 

da proposta, poderão realizar vistoria prévia nas instalações da Câmara Municipal de Foz do 

Iguaçu, para a perfeita adequação e dimensionamento dos serviços a serem prestados. Para 

tanto, deverão agendá-la, com o servidor Nei Schlotefeldt, através do telefone 45 3521-

8100, no horário de 08 às 14 horas, de segunda a sexta-feira. 

 

3.3.1. A vistoria poderá ser realizada até a véspera da data da abertura dos 

envelopes do certame.   

 

3.3.2. O servidor da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu que acompanhar o visitante 

dará ciência da visita no formulário constante do Anexo XI do presente edital. 

 

3.3.4. Caso a licitante que venha a ser contratada, não tenha realizado a visita, não 

poderá deixar de realizar o serviço nos termos e condições pactuadas, sob a alegação de 

não ter tido ciência de tais condições.  

  



 
 

Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81 – Centro – Foz do Iguaçu/PR – 85.851-490 – Telefone (45) 3521-8100 

 
 

 

 

4 

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

3.4 – Na presente licitação é vedada a participação de empresas reunidas em consórcio, 

qualquer que seja a forma de constituição. 

 

 

4 – DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual ou de EIRELI (Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada); 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social primitivo e últimas alterações que dizem 

respeito ao atual quadro societário, objeto social e administrador societários, devidamente 

registrados na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste item;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 

f) A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo 

estabelecido no Anexo VII deste Edital; 

g) A Declaração de condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo IX) 

ou certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 

103, publicado no D.O.U. do dia 22/05/2007.  

 

4.1.1 - O representante legal deve apresentar 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. 

 

4.1.2 - O Procurador deve apresentar a procuração por instrumento público e, se 

particular (Modelo Anexo II), com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos 

para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e 
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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 

documento, dentre os indicados nas alíneas "a" ao “e” do item 4.1, que comprove os 

poderes do mandante para a outorga. 

 

4.1.3 - O representante legal ou procurador deverá identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto. 

 

4.1.4 - Será admitido apenas 01 (um) credenciado para cada licitante, sendo que o 

mesmo só poderá representar uma empresa. 

 

4.1.5 - Aberta a sessão de processamento do pregão, o credenciado que ausentar-se 

da sala sem a prévia e expressa autorização da Pregoeiro, terá a licitante por ele 

representada excluída do processo licitatório. 

 

4.2 - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 

diferenciado previsto na lei Complementar nº 123/2006, deverá ser comprovada mediante 

apresentação de declaração de enquadramento (vide Anexo IX) aos ditames do Art. 3º da 

referida lei ou certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa 

do DNRC nº 103, publicado no D.O.U. do dia 22/05/2007. 

 

4.3 - Os Documentos referentes ao Credenciamento deverão ser apresentados fora dos 

envelopes n° 01 e 02, devendo ser entregues diretamente ao Pregoeiro, em original 

ou cópia autenticada. 

 

4.4 – A falta da apresentação de qualquer documento de credenciamento poderá ser 

suprida, temporariamente, pelo fornecimento, via fax, de cópia do documento faltante, que 

deverá ser entregue em mãos do pregoeiro até a abertura dos envelopes, sob pena de 

desclassificação. Por sua vez, o documento original deverá ser apresentado em até 48 

horas, contadas do início do certame, para conferência com a cópia antes apresentada. 

 

4.5 - O representante da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará 

impedido de ofertar lances, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso, 

enfim, de representar a licitante durante a sessão de abertura dos envelopes nº 01 e 02 
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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

relativos a este Pregão Presencial. Neste caso, será mantido o preço apresentado pela 

licitante em sua proposta comercial escrita para efeito de ordenação das propostas e 

apuração do menor preço.  

 

5 – EDITAL 

 

5.1. - Integram o presente Edital, os seguintes documentos: 

 

5.1.1 - ANEXO I – Especificação do Objeto e suas especificações; 

5.1.2 - ANEXO II – Modelo de Procuração para Credenciamento (Entregar 

diretamente ao pregoeiro); 

 

5.1.3 – ANEXO III – Modelo de Declaração de Idoneidade (envelope n° 02); 

 

5.1.4 – ANEXO IV – Modelo de Declaração de Observância do Art. 7º, Inciso 

XXXIII, da Constituição Federal (envelope n° 02); 

 

5.1.5 - ANEXO V - Modelo de Declaração de Recebimento ou Acesso da 

Documentação (envelope n° 02); 

 

5.1.6 – ANEXO VI – Modelo Proposta de Preço (envelope n° 01); 

 

5.1.7 – ANEXO VII – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 

Habilitação (Entregar diretamente ao pregoeiro); 

 

5.1.8 – ANEXO VIII – Declaração de inexistência de fato superveniente 

(envelope n° 02); 

 

5.1.9 – ANEXO IX – Modelo de Declaração para Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte (Entregar diretamente ao pregoeiro); 

 

5.1.10 – ANEXO X – Minuta de Contrato. 

 

5.1.11 – ANEXO XI – Declaração de Vistoria. 
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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

 

 

5.2. - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial, estará à disposição dos 

interessados no Protocolo Geral da Câmara Municipal, localizada na Travessa Oscar 

Muxfeldt, nº 81, nesta cidade e no site da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, 

www.cmfi.pr.gov.br. 

 

5.3. - A retirada do Edital poderá ser feita a partir do dia útil seguinte ao da última 

publicação até o dia útil imediatamente anterior ao dia da realização da sessão pública para 

recebimento das propostas, no horário das 08:00 às 14:00 horas, mediante assinatura do 

termo de recebimento. 

 

5.4. – Eventual impugnação deste Edital deve ser formalizada até dois dias úteis antes da 

data fixada para abertura da sessão pública. 

 

 

6 - DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO 

 

6.1 - A Proposta de Preço e os documentos para habilitação deverão ser apresentados 

separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados, contendo em sua parte externa, além do 

nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 

- CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 

 Pregão, na forma Presencial, nº 006/2015. 

 Envelope nº 01 – “Proposta de Preço”. 

 Proponente: (Firma Social ou Denominação Social – CNPJ) 

e 

- CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 

 Pregão, na forma Presencial, nº 006/2015. 

 Envelope nº 02 – “Documentos de habilitação”. 

 Proponente: (Firma Social ou Denominação Social – CNPJ) 

http://www.araucaria.pr.gov.br/
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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇO  

 

7.1 - A proposta deverá preencher os seguintes requisitos: 

 

7.1.1 – Utilização do Modelo de Proposta de Preço (Anexo VI) que deverá ser 

impressa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, em folhas preferencialmente em 

papel timbrado da empresa, com suas páginas numeradas sequencialmente e ser datada e 

assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante ou 

pelo procurador, juntando-se a procuração;  

 

7.1.2 - Conter o preço, em algarismos e por extenso, em moeda corrente do país, 

com no máximo duas casas decimais, para os itens 1 a 3 e com o máximo quatro casas 

decimais para os itens 4 e 5, do Anexo VI. Em caso de divergência entre o preço expresso 

em algarismos e por extenso, o Pregoeiro decidirá a respeito, determinado a solução mais 

adequada à divergência encontrada; 

 

7.1.3 - Os preços para o objeto deverão ser cotado pelos preços unitários e 

globais, nele já incluso toda e qualquer incidência de impostos, taxas, tributos e todas as 

demais despesas ou custos necessários para o fornecimento do objeto da presente licitação, 

bem como seguros e demais custos ou encargos fiscais e trabalhistas, previstos na 

legislação pertinente; 

 

7.1.4 – Consignar prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data de realização da sessão de abertura do Pregão, encerrando-se 

sempre em dia útil; 

 

7.1.5 - Indicar firma ou denominação social, CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail 

para contato. 

 

7.2 - Caso o prazo de que trata o subitem 7.1.4 não esteja expressamente indicado na 

proposta, o mesmo será considerado como aceito. 

 

7.3 - Será desclassificada a proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital e 

seus Anexos ou que se opuser a quaisquer dispositivos legais vigentes. 
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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

 

7.4 - A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

7.5 - As licitantes apresentarão suas propostas mediante preenchimento do formulário 

constante do Anexo VI. 

 

7.6 - Após a abertura das propostas não serão admitidos pedidos de cancelamento, 

retificação de preços ou de quaisquer outras condições oferecidas. 

 

 

 

8 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N° 02 - HABILITAÇÃO 

 

 

8.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou, cópia acompanhada do 

original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

 

8.2 - O Envelope nº 02 – “Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, 

os quais dizem respeito a: 

 

 

8.2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

 

a) Os documentos de Habilitação Jurídica são os mesmos apresentados para o 

credenciamento neste Pregão (item 4.1), não sendo necessária sua apresentação 

novamente; 

b) Declaração de idoneidade (Anexo III); 

c) Declaração de observância do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (Anexo IV); 

d) Declaração de recebimento ou acesso da documentação (Anexo V); 
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e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação, posterior à 

emissão do Certificado de Inscrição em Cadastro de Fornecedores no setor público, se 

apresentado para habilitação (Anexo VIII). 

 

8.2.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto ora licitado; 

c) Certidão conjunta Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos 

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Secretaria da Receita Federal); 

d) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda 

Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

e) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda 

Municipal da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

f) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito - INSS; 

g) Certificado de Regularidade - FGTS; 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou de Certidão Positiva 

com Efeitos de Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

 

8.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo cartório distribuidor do 

principal estabelecimento da pessoa jurídica. 

 

8.2.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Pelo menos um atestado de Capacidade Técnica, fornecido por entidade de direito público 

ou privado, que declare que a empresa presta ou prestou serviços compatíveis quanto aos 

serviços de impressão (“outsourcing”), com fornecimento de equipamentos, sistema de 

gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva 
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dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na 

manutenção e fornecimento de insumos originais. 

 

 

8.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO. 

 

8.3.1 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital pelo comprovante de registro cadastral para participar de licitações 

junto à Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, no ramo de atividade compatível com o objeto 

do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos 

subitens 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3, que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou, 

se apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na data de 

apresentação das propostas.  

 

8.3.2 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação no certame deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

 

8.3.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, 

a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa. 

 

8.3.2.2 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 

43, da LC 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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8.4 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas, as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas.  

 

9 - DO PROCEDIMENTO, JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO 

 

9.1 – No horário e local indicado no preâmbulo, iniciar-se-á o credenciamento dos 

interessados em participar do certame.  

 

9.2 - Após os respectivos credenciamentos, será iniciada a sessão pública de 

processamento do pregão, momento em que as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a 

declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo do 

Anexo VII deste Edital e, em envelopes separados e lacrados, as propostas de preços e os 

documentos de habilitação.  

 

9.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope de Proposta de Preço, estará 

encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos 

participantes no certame.  

 

9.2.2 - A Proposta de Preço não poderá ultrapassar os preços, mensal e anual, 

estipulados nos itens 2.2 e Anexo I deste Edital, sob pena de desclassificação do certame. 

 

9.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que não 

atendam as especificações, prazos e condições deste Edital. 

 

9.3.1 - Serão desclassificadas as ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes ou com valor manifestadamente inexequível. 

 

9.3.2 – Após a abertura das propostas não serão admitidos pedidos de 

cancelamento, retificação de valores ou de quaisquer outras condições oferecidas. 
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 9.3.3 – Para efeito de seleção das propostas de preços será considerado o menor 

preço o PREÇO GLOBAL ANUAL TOTAL para prestação do serviço lançado pelo licitante na 

proposta de preço (Anexo VI). 

 

9.3.4 – Em caso de divergência entre o preço global anual do item apresentado e 

aquele auferido pela multiplicação das quantidades estimadas anuais do item pelo valor 

unitário do item, prevalecerá este último. 

 

9.4 - O Pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas 

formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 
 

9.5 - As propostas serão classificadas para a etapa de lances de acordo com os seguintes 

critérios: 

a) Primeiramente, a proposta de menor PREÇO GLOBAL ANUAL TOTAL e as que lhe 

forem superiores em até 10% (dez por cento); 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) propostas com preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 

(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes.  

 

9.6 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas para 

formularem lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior PREÇO 

GLOBAL ANUAL TOTAL e os demais em ordem decrescente de preço, decidindo-se por 

meio de sorteio no caso de empate de preços.  

 

9.7 - Os lances deverão ser formulados em valores decrescentes, inferiores à proposta de 

menor PREÇO GLOBAL ANUAL TOTAL, observada a redução mínima entre os lances, de 

acordo com o fixado pelo Pregoeiro, aplicável inclusive em relação ao primeiro.  

 

9.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando os classificados nessa etapa 

declinarem da formulação de lances.  

 

9.9 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas. 
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9.10 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes neste Edital. 

 

9.11 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor preço anual total com 

vistas à redução do preço. 

 

9.12 - Após a negociação o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito.  

 

9.13 - Considerada aceitável a oferta de menor PREÇO GLOBAL ANUAL TOTAL, será 

aberto o envelope de documentos de habilitação.  

 

9.14 - Eventuais falhas, dúvidas em relação à regularidade dos documentos de habilitação, 

poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, inclusive verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

 

9.15 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada.  

 

9.15.1 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 

dos meios eletrônicos no momento da verificação.  

 

9.15.2 - Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, a licitante será declarada inabilitada.  

 

9.16 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será declarada vencedora.  

 

9.17 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o 

seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
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habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 

atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

  

9.18 – A proposta de preço será ajustada com base na oferta final vencedora do certame e 

encaminhada ao Pregoeiro, para fins de emissão do contrato, não podendo extrapolar os 

preços máximos definidos neste Edital. 

 

 

10 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

10.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação de memoriais, sendo que o início e o término da contagem do prazo se dará 

sempre em dia útil, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar 

contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos e extração de cópias as suas 

expensas.  

 

10.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará em 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à 

licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação.  

 

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

devidamente informado à autoridade competente.  

 

10.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará a adjudicação para determinar a contratação. 

 

10.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

10.6 – A adjudicação será feita à empresa que apresentar o menor PREÇO GLOBAL ANUAL, 

depois de finalizada a etapa de lances e a negociação. 
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11 – PRAZOS E CONDIÇÕES DA DISPONIBILIZAÇÃO DO OBJETO 

 

11.1 – Será firmado contrato com prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados da data de 

sua assinatura, podendo o mesmo vir a ser renovado, mediante Termos Aditivos, até o 

limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real necessidade e com vantagens para 

a Administração na continuidade do Contrato, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei no 

8.666/93.  

 

11.2 – O prazo para assinatura do Instrumento de Contrato será de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da homologação do certame pela autoridade competente. 

 

11.3 - A prestação do serviço a ser contratado deverá ser iniciada imediatamente a partir 

da assinatura do contrato, cuja execução deverá manter observância rigorosa às suas 

especificações. 

 

 

12 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

12.1 – O pagamento de cada uma das parcelas deste Contrato será efetuado até o 15º dia 

útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, contados da apresentação da Nota 

Fiscal correspondente e demais documentos pertinentes, desde que cumpridas às cláusulas 

contratuais e obedecidas às condições para liberação dos valores, ficando condicionado à 

apresentação das notas fiscais/fatura correspondentes, à apresentação das respectivas 

certidões negativas de FGTS, INSS e de tributos federais e municipais, bem como à 

certificação da nota fiscal/fatura pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. 

 

12.1.1 - Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento, o valor será atualizado pela 

variação acumulada do IPCA/IBGE, ocorrida entre a data de seu adimplemento e a do 

efetivo pagamento, calculada pro rata tempore. 

 

12.1.2 - Para a hipótese definida no item anterior, a CONTRATADA fica obrigada a emitir 

nota fiscal eletrônica/fatura suplementar, identificando de forma clara que se trata de valor 
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pertinente à atualização financeira originária de pagamento de fatura em atraso por 

inadimplemento da CONTRATANTE. 

 

12.2 - As respectivas Notas Fiscais emitidas de acordo com as normas legais em vigor, 

deverão ser apresentadas à Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, para cumprimento do 

disposto nos itens anteriores.  

 

12.3 - A Nota Fiscal deverá descrever as seguintes informações dos serviços prestados: 

  a) descrição dos serviços prestados; 

   b) competência da prestação do serviço. 

 

12.4 – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere 

direito a reajustamento de preços. 

 

12.5 – A empresa contratada ficará única e exclusivamente responsável pela emissão da 

documentação fiscal, destacando-se os impostos e tributos inerentes ao fornecimento dos 

produtos, objeto deste edital. 

 

12.6 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias, para o exercício de 2015, mediante apresentação de medições 

mensais, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. Nos exercícios 

seguintes serão utilizadas as classificações próprias de mesma natureza.  

 

01.02.01.031.0001.2003.339039.1001.1200 – Locação de Máquinas e 

equipamentos; e  

01.02.01.031.0001.2003.339039.1001.8300 – Serviços de cópias e reprodução de 

documentos. 

 

13 – CRITÉRIOS DE REAJUSTE. 

 
13.1 – A cada 12 (doze) da vigência do contrato deste certame, o valor contratual será 

reajustado pela variação do Índice Setorial do Ramo de Atividade do objeto licitado ou, na 

ausência, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, publicado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
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14 – DA CONTRATAÇÃO. 

 

 
14.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante Contrato, 

conforme minuta constante no ANEXO X. Se no ato da assinatura do Contrato, as certidões 

de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), 

o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional, Estadual e 

Municipal e o Débito Trabalhista estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão 

licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos 

autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais 

meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

14.1.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, 

a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a situação 

de regularidade de que trata o item 14.1, mediante a apresentação das certidões 

respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se 

realizar, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

 

14.2 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não apresentar a situação regular de que trata o item 14.1 ou se recusar a assinar o 

Contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova 

sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação. 

 

14.3 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, 

contados da divulgação do aviso.  

 

14.4 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município de Foz 

do Iguaçu. 

 

14.5 - Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos 

subitens 9.6 a 9.18 e 10.1 a 10.6 deste ato convocatório.  
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15. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

 

15.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, com 

a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, o licitante 

que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002.  

 

 

15.2 - O licitante que incorrer em infração administrativa no decorrer do procedimento 

licitatório estará sujeito, ainda, à aplicação das seguintes sanções:  

 

I. advertência, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento 

licitatório ou da execução contratual;  

 

II. multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor global 

fixado para a licitação de 3 (três) anos, por dia útil, limitada ao percentual máximo de 2% 

(dois por cento), na hipótese de atraso no adimplemento de obrigação assumida pelo 

licitante, tais como, a assinatura o contrato fora do prazo.  

 

III. multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor global fixado para a 

licitação de 3 (três) anos, nas seguintes hipóteses, dentre outras:  

 

a) não assinatura do contrato;  

b) não entrega de documentação exigida para o certame ou assinatura do contrato;  

c) apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou assinatura do contrato;  

d) não manutenção da proposta;  

e) comportamento inidôneo;  

f) cometimento de fraude fiscal.  
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15.3 - As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo 

autônomo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 

 

15.4 - As multas pecuniárias serão recolhidas no Banco do Brasil, agência 0140-6 - C/C 

1729-9, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, sob pena de inscrição em dívida ativa 

municipal. 

 

15.5 - As sanções previstas nos incisos do item 15.2 poderão ser aplicadas 

cumulativamente.  

 

15.6 - Após a assinatura do contrato, a licitante contratada estará sujeita às penalidades 

fixadas na cláusula específica da minuta do Contrato – Anexo X - do presente instrumento 

convocatório.  

 

 

16. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

16.1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta 

licitação. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassificação ou inabilitação do proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das 

sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

 

17.2 - A participação do licitante neste Pregão implica o conhecimento integral dos termos 

e condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais 

que disciplinam a matéria, sob as quais se submete. 
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17.3 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

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

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

 

17.3.1 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas a serem assinadas pelo Pregoeiro, Equipes de Apoio e pelos licitantes 

presentes.  

 

17.3.2 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata. 

 

17.3.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na 

sessão, bem como as propostas, serão rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos 

licitantes presentes que desejarem.  

 

17.4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada na Secretaria da Câmara Municipal por um período de 30 (trinta) 

dias, após a celebração do contrato. Transcorrido este prazo, caso os referidos envelopes 

não sejam retirados pelos licitantes, serão destruídos.  

 

17.5 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão. 

 

17.6 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 

até 24 horas anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

 

17.7 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

 

17.8 - São de responsabilidade da vencedora, todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento do objeto da presente 

licitação e a sua inadimplência não transfere à Câmara Municipal a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto da contratação. 
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17.9 - A presente licitação não importa necessariamente, em contratação, podendo a 

Câmara Municipal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada 

de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação 

mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado para conhecimento dos participantes 

da licitação, sem qualquer ônus para a Câmara. 

 

17.10 – A anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, salvo pelo 

que houver sido executado até a data em que a nulidade for declarada, nas condições do 

parágrafo único do artigo 59, da Lei 8.666/93. 

 

17.11 – O contrato firmado com a Câmara Municipal não poderá ser objeto de cessão, 

transferência ou subcontratação, sem autorização prévia da CONTRATANTE, por escrito, sob 

pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão. 

 

17.12 – É facultado o Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

17.13 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

 

17.14 – Quaisquer dúvidas, porventura existentes, sobre o disposto no presente Edital 

deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro da Câmara Municipal de Foz do 

Iguaçu, localizada na Travessa Oscar Muxfeldt, 81 – centro- CEP 85851-490 – Telefone (45) 

3521-8100 (Waldecir) ou pelo email: Waldecir@cmfi.pr.gov.br. 

 

17.15 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. 

 

Foz do Iguaçu-PR, 10 de setembro de 2015. 

 

 

FERNANDO HENRIQUE TRICHES DUSO 

Presidente 
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ANEXO I 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 006/2015. 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

 
1. DO OBJETO E DE SUAS ESPECIFICAÇÕES 

 

 

 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão 

(“outsourcing”), com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de 

impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na 

manutenção e fornecimento de insumos originais, incluindo o fornecimento de 

papel, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses. 

1.2. Os Equipamentos a serem disponibilizados pela empresa a ser contratada estão 

classificados nas seguintes categorias: 

1.2.1. Multifuncional tipo I – Multifuncional com tecnologia laser monocromática; 

1.2.2. Multifuncional tipo II – Multifuncional com tecnologia laser monocromática de 

grande porte; 

1.2.3. Multifuncional tipo III – Multifuncional com tecnologia laser OU jato de tinta 

OU tecnologia similar policromática; 

1.3. As especificações técnicas mínimas dos equipamentos destinados a atender cada uma 

das categorias acima estão descritas no item 5 desta Especificação do Objeto. 

1.4. A empresa a ser contratada deverá fornecer todos os equipamentos de impressão, 

cópia e digitalização, bem como as soluções de softwares associadas nas quantidades e 

especificações técnicas e demais características constantes neste documento. 

1.5. Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão encontrar-se em perfeito 

funcionamento e não será admitido o fornecimento de equipamentos de fabricantes 

diversos para o mesmo tipo de multifuncional, exceto em caráter temporário (durante a 

manutenção de outro equipamento). 
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1.6. Todos os equipamentos deverão ter, obrigatoriamente, recurso de contabilização de 

páginas impressas pelo próprio hardware, para comparação com os resultados obtidos 

pelo sistema de contabilização e aferição dos volumes efetivamente impressos, 

possibilitando a auditagem dos serviços. 

1.7. Todos os consumíveis (inclusive aqueles entendidos como Kit de manutenção, fusores, 

rolos, toners, cilindros, reveladores), peças e acessórios deverão ser originais do 

fabricante dos equipamentos, não sendo admitidos, em hipótese alguma, produtos 

remanufaturados, similares, compatíveis, reenvasados ou recondicionados. 

1.8. A empresa contratada deverá manter em estoque quantidade suficiente de papel para 

atendimento da demanda da CONTRATANTE por um período mínimo de dois meses, 

evitando-se possível desabastecimento e paralização das atividades por falta de papel. 

1.8.1. O Papel fornecido deverá ser de primeira qualidade e possuir selo “FSC” ou 

equivalente e fornecido em resmas lacradas. 

1.9. A empresa a ser contratada deverá disponibilizar, sem ônus à CONTRATANTE, sistema 

informatizado para a contabilização de todos os documentos impressos, com arquivo de 

log contendo os dados sobre o nome do trabalho, formato, tamanho, número de 

páginas, identificação do usuário, nome/código da impressora, estação de trabalho, 

data e hora. 

1.9.1. Deverá, também, gerar o histórico de impressão por usuário/impressora/setor 

consolidando a quantidade de impressões realizadas no período. Este processo deverá 

ser realizado na própria rede da CONTRATANTE, não exigindo nenhuma modificação 

estrutural, ficando ainda a cargo da empresa a ser contratada a distribuição do software 

conforme os padrões de segurança da informação estabelecidos pela CONTRATANTE. 

1.9.2. Além dos requisitos dos itens 1.9 e 1.9.1, a contabilização de impressão 

oriunda dos contadores dos equipamentos alocados deverá ser efetuada mensalmente 

pela empresa a ser contratada, sendo que as planilhas de medição deverão ser 

encaminhadas à Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, juntamente com a fatura de 

prestação de serviços, para a necessária verificação. 
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2. JUSTIFICATIVA DOS SERVIÇOS 

 

 

 

2.1. O serviço de outsourcing de impressão é necessário para o funcionamento da 

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Sabe-se que a contratação através do 

“outsourcing” possibilita a administração gastos inferiores aos que seriam praticados 

caso viessem a ser adquiridas todas as impressoras, insumos e manutenções 

decorrentes das necessidades da administração. Assim, visando sanar a necessidade de 

impressão e serviços de cópia de diversos documentos e em respeito aos princípios da 

administração pública, em especial à economicidade, optou-se pela realização de 

licitação para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

“outsourcing”. 

2.2. Justifica-se a contratação por 36 (trinta e seis) meses tendo em vista os altos 

valores a serem disponibilizados pela empresa para o início da prestação dos serviços 

(aquisição de equipamentos e suprimentos) o que poderia inviabilizar o interesse das 

empresas no certame, caso o prazo fosse inferior. 

2.3. Justifica-se a contratação agrupada para a Locação de Máquinas com os serviços 

de cópias e reprodução de documentos, pois o objeto do certame é a contratação do 

serviço de “outsourcing” não havendo possibilidade de contratar os itens 

separadamente. 

 

 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS 

 

 

3.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços 

comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002. 
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4. VALORES E QUANTIDADES ESTIMADAS:  

 

Item Serviço 

Quantida

de 

estimada 

anual (A) 

Preços 

Unitários 

em R$ 

(B) 

Preços 

Globais 

(Anuais) em 

R$ 

(C) = A x B 

Preços 

Globais (para 

3 anos) em 

R$ 

(D) = C x 3 

01 Locação mensal de multifuncional do tipo I 396 15,00 5.940,00 17.820,00 

02 Locação mensal de multifuncional do tipo II 12 25,00 300,00 900,00 

03 Locação mensal de impressora colorida tipo III 36 15,00 540,00 1.620,00 

04 
Valor a ser cobrado por página monocromática 
impressa 

405000 0,1200 48.600,00 145.800,00 

05 
Valor a ser cobrado por página policromática 
impressa 

10000 0,3000 3.000,00 9.000,00 

PREÇOS GLOBAIS TOTAIS (∑ da coluna “C” e “D”) 58.380,00 175.140,00 

 

 

4.1 O Valor anual estimado para a contratação é de R$ 58.380,00 (Cinquenta e oito mil 

trezentos e oitenta reais), os quais serão pagos conforme utilização da Câmara 

Municipal. Os custos estimados da contratação foram apurados mediante consulta aos 

preços praticados pelo mercado. 

 

 

 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS 

 

 

Multifuncional Tipo I - Monocromática 

Qtd Características 

33 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Funções de Impressora, Copiadora, Scanner colorido, funções de escanear para e-mail, arquivo e pasta 

Manual em português 

Display com tela monocromática ou colorida 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DESEMPENHO 

Velocidade mínima de 30 páginas por minuto para impressão 

Processador de, no mínimo, 400 MHz 

Memória Mínima de 256MB 

Resolução de, no mínimo, 600 x 600 dpi para impressão e cópia 

Impressão da primeira página em até 11 segundos 
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CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE CONECTIVIDADE 

Ethernet 10/100/Base-TX (RJ-45) e USB 2.0 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE MANUSEIO DE PAPEL 

Entrada de Papel: Gaveta padrão com capacidade mínima de 250 páginas e entrada multifunção/manual 

com capacidade mínima de 50 páginas 

Permitir impressão em papel tamanho A4 

Alimentador de documentos com capacidade mínima para 50 folhas 

Capacidade do recipiente de saída de papel de, no mínimo, 150 folhas 

Permitir DUPLEX automático 

Permitir gramatura máxima de, pelo menos, 160g/m² no alimentador manual e de, pelo menos, 90/m² na 

bandeja padrão 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO DRIVER DE IMPRESSÃO 

Permitir impressão confidencial (impressão segura) 

Permitir impressão em frente e verso (duplex) 

Permitir impressão de multiplas páginas (2 a 16 páginas por folha) 

Permitir impressão tipo pôster e livreto 

Sistemas Operacionais suportados: Windows 32 e 64 bits (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7 e Windows 8) 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO MÓDULO SCANNER 

Scanner de rede, duplex e colorido 

Formato de arquivo de saída: TIFF, JPEG e PDF 

Destino de saída: E-mail, rede, estação de trabalho 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO MÓDULO COPIADORA 

Permitir mínimo de 99 cópias múltiplas do mesmo documento 

Permitir ampliar o original até 400% e reduzi-lo até 25% pelo alimentador automático ou pelo vidro 

 
 
 

Multifuncional Tipo II - Monocromática 

Qtd Características 

01 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Funções de Impressora, Copiadora, Scanner colorido, funções de escanear para e-mail, arquivo e pasta 

Manual em português 

Display com tela monocromática ou colorida 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DESEMPENHO 

Velocidade mínima de 50 páginas por minuto para impressão 

Processador de, no mínimo, 500 MHz 

Disco Rígido de, no mínimo, 80 GB 

Memória Mínima de 256MB 

Resolução de, no mínimo, 1200 x 1200 dpi para impressão e cópia 

Impressão da primeira página em até 10 segundos 
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CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE CONECTIVIDADE 

Ethernet 10/100/Base-TX (RJ-45) e USB 2.0 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE MANUSEIO DE PAPEL 

Entrada de Papel: Gaveta padrão com capacidade mínima de 500 páginas e entrada multifunção/manual 

com capacidade mínima de 100 páginas 

Permitir impressão em papel tamanho A4 

Alimentador de documentos com capacidade mínima para 50 folhas 

Capacidade do recipiente de saída de papel de, no mínimo, 150 folhas 

Permitir DUPLEX automático 

Permitir gramatura máxima de, pelo menos, 160g/m² no alimentador manual e de, pelo menos, 90/m² na 

bandeja padrão 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO DRIVER DE IMPRESSÃO 

Permitir impressão confidencial (impressão segura) 

Permitir impressão em frente e verso (duplex) 

Permitir impressão de multiplas páginas (2 a 16 páginas por folha) 

Permitir impressão tipo pôster e livreto 

Sistemas Operacionais suportados: Windows 32 e 64 bits (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7 e Windows 8) 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO MÓDULO SCANNER 

Scanner de rede, duplex e colorido 

Formato de arquivo de saída: TIFF, JPEG e PDF 

Destino de saída: E-mail, rede, estação de trabalho 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO MÓDULO COPIADORA 

Permitir mínimo de 99 cópias múltiplas do mesmo documento 

Permitir ampliar o original até 400% e reduzi-lo até 25% pelo alimentador automático ou pelo vidro 

 

 

 

 

 

 

Multifuncional Tipo III Colorida 

Qtd Características 

03 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Funções de Impressora, Copiadora, Scanner colorido 

Manual em português 

Display com tela monocromática ou colorida 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DESEMPENHO 

Velocidade mínima de 10 páginas por minuto para impressão (COLORIDA) 

Resolução de, no mínimo, 1200 x 1200 dpi para impressão e cópia 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE CONECTIVIDADE 

USB 2.0 
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CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE MANUSEIO DE PAPEL 

Entrada de Papel: Gaveta padrão com capacidade mínima de 50 páginas 

Permitir impressão em papel tamanho A4 

Capacidade do recipiente de saída de papel de, no mínimo, 20 folhas 

Permitir gramatura máxima de, pelo menos, 160g/m² 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO DRIVER DE IMPRESSÃO 

Permitir impressão em frente e verso (duplex) 

Permitir impressão de multiplas páginas (2 a 16 páginas por folha) 

Permitir impressão tipo pôster e livreto 

Sistemas Operacionais suportados: Windows 32 e 64 bits (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7 e Windows 8) 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO MÓDULO SCANNER 

Scanner colorido 

Formato de arquivo de saída: TIFF, JPEG e PDF 

Destino de saída: Estação de trabalho 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO MÓDULO COPIADORA 

Permitir mínimo de 99 cópias múltiplas do mesmo documento 

Permitir ampliar o original até 400% e reduzi-lo até 25% pelo alimentador automático ou pelo vidro 
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ANEXO II 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 006/2015. 

 

 

ENTREGAR FORA DO ENVELOPE DIRETAMENTE AO PREGOEIRO 

 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

 A empresa.................................................inscrita no CNPJ nº 

.................................., com sede à ........................................................., neste ato 

representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, 

nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, 

estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a Câmara 

Municipal de Foz do Iguaçu, praticar os atos necessários com relação à licitação na 

modalidade de Pregão, na forma Presencial, usando dos recursos, interpô-los, apresentar 

lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar 

compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em 

outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em 

especial, para esta licitação. 

Local, data 

 

_____________________________________ 

assinatura, com firma reconhecida em cartório 
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ANEXO III 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 006/2015. 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(documento obrigatório) 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 

sob a modalidade Pregão, na forma Presencial, n.º 006/2015, instaurado pela Câmara 

Municipal de Foz do Iguaçu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar 

com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.  

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

 

 

 

_____________,______de_______________de 2015. 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 

NOME: 

RG: 

CARGO: 
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ANEXO IV 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 006/2015. 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 

7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(documento obrigatório) 

 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão, na 

forma Presencial n.º 006/2015, por seu representante credenciado, declara, na forma e 

sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação 

pertinente, que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que 

se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.  

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.  

 

 

 

_____________,______de_______________de 2015. 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 

NOME: 

RG: 

CARGO: 
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ANEXO V 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 006/2015. 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

(documento obrigatório) 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade Pregão, na forma Presencial, nº 006/2015, instaurado pela 

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, que recebemos os documentos e tomamos 

conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação.  

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

 

_____________,______de_______________de 2015. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 

NOME: 

RG: 

CARGO: 
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ANEXO VI 

Pregão, na forma Presencial, Nº 006/2015. 

 

 

 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO  

(documento obrigatório) 

 

 

 

REF: PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 006/2015-TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

 

 

  A empresa ___________________, estabelecida na 

___________________________________, no bairro ________________, no Município de 

________________, no Estado de ______________________, no n.º _______________, 

na Prefeitura sob o n.º_______________ e no Estado sob o nº_____________________, 

CNPJ n.º_______________, telefone n.º (____)  _______________, FAX n.º (___) 

______________ e e-mail _____________________, pela presente e consoante as 

especificações técnicas contidas no Edital, vem propor os valores abaixo para a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão 

(“outsourcing”), com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento 

de impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na 

manutenção e fornecimento de insumos originais, incluindo o fornecimento de 

papel, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, de acordo com as características e 

especificações constantes no ANEXO I do Pregão, na forma Presencial, n° 006/2015, 

conforme segue: 

 



 
 

Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81 – Centro – Foz do Iguaçu/PR – 85.851-490 – Telefone (45) 3521-8100 

 
 

 

 

35 

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

Item Serviço 

Quantidades 

estimadas 

anuais (A) 

Preços 

Unitários em 

R$ 

(B) 

Preços Globais 

(Anuais) em R$ 

C = A x B 

01 Locação mensal de multifuncional do tipo I 396   

02 Locação mensal de multifuncional do tipo II 12   

03 Locação mensal de impressora colorida tipo III 36   

04 
Valor a ser cobrado por página 
monocromática impressa 

405000   

05 
Valor a ser cobrado por página policromática 
impressa 

10000   

PREÇO GLOBAL ANUAL TOTAL = ∑ da coluna “C”  

 

O PREÇO GLOBAL ANUAL TOTAL da presente proposta é de R$ _________ (Valor 

por extenso_____), perfazendo-se um PREÇO GLOBAL TOTAL PARA TRÊS ANOS de R$ 

_______________, este último obtido mediante a multiplicação do total da coluna “C” por 3 

(três) anos (Valor por extenso). 

Na proposta de preço serão consideradas obrigatoriamente: 

a) Preços Globais, anuais e para três anos, em moeda corrente nacional, em 

algarismo com no máximo duas casas decimais, para os itens 1 a 3 e com o 

máximo quatro casas decimais para os itens 4 e 5; 

b) inclusão de todas as despesas que influenciam nos custos, tais como: 

despesas com custo, transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, 

emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, 

trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e 

todos os ônus diretos e indiretos; 

c) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da sessão deste pregão, na forma presencial. 

Esta empresa declara que está ciente e cumprirá, integralmente, todas as cláusulas do 

EDITAL retro-citado. 

Foz do Iguaçu, _______ de _____________ de 2015. 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 

NOME: 

RG: 

CARGO: 
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ANEXO VII 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 006/2015. 

 

 

ENTREGAR FORA DO ENVELOPE E DIRETAMENTE AO PREGOEIRO 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO. 

(documento obrigatório que deverá ser apresentado na fase posterior ao 

credenciamento, diretamente ao Pregoeiro) 

 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão, na forma 

Presencial, n.º 006/2015, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as 

penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação 

pertinente, que cumpre integralmente os requisitos de habilitação estabelecidos neste 

Edital.  

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

 

_____________,______de_______________de 2015. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 

NOME: 

RG: 

CARGO: 
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ANEXO VIII 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 006/2015. 

 

 

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 

(documento obrigatório) 

 

 

 

 A proponente abaixo assinada, para fins de participação no Pregão, na forma 

Presencial, nº 006/2015, instaurado pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, declara, na 

forma e sob as penas da Lei, que não existem fatos supervenientes à data de expedição do 

Certificado de Registro Cadastral anexo, que venham a impossibilitar a sua habilitação na 

concorrência, já que continuam satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei nº 

8.666/93.  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

 

 

...................................,  em ....... de ........................... de 2015. 

 

 

Local, data e assinatura,.................................................. 

NOME: 

RG: 

CARGO: 
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ANEXO IX 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 006/2015 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU  

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(nome/razão social) __________________, inscrita no CNPJ nº _________________, por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) __________________________, 

portador (a) da Cédula de Identidade nº _____________________ e CPF nº 

_______________________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do artigo 3º da 

Lei 123/2006 e que não possui nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da 

referida lei. Diante disto, requer os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 para 

participar do certame. 

 

Foz do Iguaçu, _______ de _________ de 2015. 

 

 

 

___________________________________. 

Assinatura do representante legal da proponente 

NOME: 

RG: 

CARGO: 
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ANEXO X 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 006/2015 

 

 

 

 

 

CONTRATO Nº....../2015 

(MINUTA) 

 

 

 

 

    A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, pessoa jurídica de 

direito público, com sede em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, situada na Travessa Oscar 

Muxfeldt, nº 81, Centro, inscrita no MF, com CNPJ nº 75.914.051/0001-28, neste ato 

representada por seu Presidente, _________, CPF/MF sob o nº _________________ no uso 

das atribuições legais, daqui em diante designado meramente CONTRATANTE, e, de outro 

lado, a empresa _______, inscrita no MF, com CNPJ nº ___________ com sede na cidade 

de _____, Estado do _______, situado na rua _______, ____, _____, _____, CEP: 

_______, representada por seu sócio gerente (ou procurado legalmente constituído) 

____________, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 

______________e CPF nº ___________________, a seguir denominada simplesmente 

CONTRATADA, com inteira sujeição à Lei Federal nº 8.666/93, em conformidade com o 

constante ao Pregão nº 006/2015 e seus Anexos, ao qual se acham vinculadas, têm entre si 

justo e contratado o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de impressão (“outsourcing”), com fornecimento de 

equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, 

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, 

componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos 

originais, incluindo o fornecimento de papel, pelo prazo de 36 (trinta e seis) 
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meses, de acordo com as características constantes no ANEXO I do Processo licitatório de 

Pregão, na forma presencial, nº 006/2015. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES – 

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse Contrato nas condições 

avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 

convencionados.  

 

Parágrafo primeiro: A CONTRATADA é responsável direta e exclusiva pela execução do 

objeto deste Contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os 

danos e prejuízos que, na execução dele venha, direta ou indiretamente, a provocar ou 

causar para a CONTRATANTE ou para terceiros, independente de culpa ou dolo. 

 

Parágrafo segundo: O regime de execução dos serviços contratados será o do regime de 

execução indireta, nos termos do artigo 6°, inc. VIII, da Lei n° 8.666/1993, não sendo 

permitida a transferência e responsabilização de terceiros estranhos a este ajuste. 

 

Parágrafo terceiro: Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

  

a) Efetuar o pagamento do preço ajustado na forma, prazos e condições previstas no 

Contrato; 

b) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a serem solicitados pela 

CONTRATADA, tal qual solicitar as alterações ou correções que se fizerem necessárias; 

c) Garantir o fiel cumprimento do Contrato, obrigando-se a proporcionar todas as 

facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas 

e condições do contrato;  

d) Designar um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

e) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA; 

f) Notificar a CONTRATADA, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 

serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

g) Não permitir o acesso por pessoal que não seja da CONTRATADA ou da 

CONTRATANTE ao equipamento fornecido pela CONTRATADA. 
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Parágrafo quarto: Constituem obrigações da CONTRATADA: 

  

a) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

b)  Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução 

dos serviços, objeto desta contratação; 

c)  Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços objeto desta contratação; 

d) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 

seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 

acontecido nas dependências da CONTRATANTE; 

e) Responsabilizar-se por qualquer prejuízo causado à CONTRATANTE, a seus prepostos 

ou a terceiros, provocados por ação ou omissão da empresa CONTRATADA, em 

decorrência de falhas ou imperfeições na execução dos serviços; 

f) Garantir absoluto sigilo sobre todos os processos, informações e quaisquer outros dados 

disponibilizados pela CONTRATANTE, em função das peculiaridades dos serviços a 

serem prestados; 

g) Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades, objeto desta contratação, sem prévia autorização da 

CONTRATANTE; 

h) Indicar um profissional para atuar como preposto da empresa para tratar das questões 

relativas à execução dos serviços e ao faturamento; 

i) Esclarecer, em tempo hábil, eventuais dúvidas e indagações da CONTRATANTE; 

j) Comunicar o responsável da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, designado formalmente 

pela CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a 

vigência do contrato; 

k) Prestar os serviços nas condições e prazos estabelecidos pela CONTRATANTE; 

l) Exigir dos seus empregados, quando em serviço nas dependências da CONTRATANTE, o 

uso obrigatório de uniformes ou crachás de identificação; 

m) Realizar a manutenção dos equipamentos de forma a garantir o atendimento às 

exigências constantes do Anexo I do Edital desta contratação, utilizando-se de 

profissionais capacitados tecnicamente para este fim, bem como para outros serviços de 

natureza técnica; 
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n) Fornecer os equipamentos de acordo com as configurações técnicas determinadas pela 

CONTRATANTE constantes do Anexo I do Edital desta contratação; 

o) Fornecer os suprimentos de acordo com as características determinadas pela 

CONTRATANTE; 

p) Entregar os equipamentos instalados e em perfeito estado de funcionamento; 

q) Entregar e ativar os equipamentos contratados nos locais indicados pela 

CONTRATANTE, no prazo estabelecido; 

r) Remover, após a instalação dos equipamentos, qualquer resíduo oriundo dessa atividade. 

s) Refazer os serviços que foram executados de maneira incorreta ou insatisfatória, sem 

ônus para a CONTRATANTE; 

t) Apresentar as informações detalhadas dos serviços disponibilizados e as restrições 

porventura existentes; 

u) Manter os equipamentos sempre providos de consumíveis, peças e acessórios e em 

condições de funcionamento pleno e de qualidade, de forma a atender às demandas 

estimadas constantes do Anexo I do Edital desta contratação; 

v) Responsabilizar-se por todos os procedimentos de aquisição, recebimento, estocagem, 

transporte, distribuição e substituição dos suprimentos, estabelecendo um estoque 

suficiente para garantir a disponibilidade dos serviços, em cada unidade da 

CONTRATANTE, nos níveis exigidos, conforme Anexo I do Edital desta contratação; 

w) O fornecimento de estabilizadores fica a critério da contratada, isentando-se a 

CONTRATANTE de eventuais danos oriundos de oscilações da Rede Elétrica. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO – Pela execução do objeto do presente contratado, a 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o VALOR GLOBAL TOTAL de R$ ____________, 

para 3 (três) anos, valor este que se vincula ao valor obtido no pregão presencial pela 

empresa vencedora da licitação. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado 

pela CONTRATANTE, em até 15 (quinze) dias, contado a partir da apresentação da Nota 

Fiscal ou da nota fiscal/fatura. 
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Parágrafo primeiro - No texto da nota fiscal, ou da nota fiscal/fatura, deverão constar, 

obrigatoriamente, a descrição dos serviços prestados e competência da prestação do 

serviço. 

 

Parágrafo segundo - A nota fiscal, ou nota fiscal/fatura, só será paga após o recebimento, 

conferência e atestação da comissão responsável ou equivalente designada pelo 

CONTRATANTE. 

 

Parágrafo terceiro - Havendo erro na nota fiscal, ou na nota fiscal/fatura, ou outra 

circunstância que desaprove o recebimento definitivo, o pagamento será sustado até que a 

CONTRATADA tome as medidas saneadoras necessárias. 

 

Parágrafo quarto – Os pagamentos das prestações de serviço somente serão efetuados 

após a apresentação das respectivas certidões negativas do FGTS, do INSS, de Tributos 

Federais, Estaduais e Municipais, e de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho, bem como após a certificação da nota fiscal pela Câmara Municipal de Foz do 

Iguaçu. 

 

Parágrafo quinto - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou 

inadimplência, sem que isto gere direito a reajustamento de preços. 

 

Parágrafo sexto - Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento, por culpa da 

CONTRATANTE, o valor será atualizado pela variação acumulada do IPCA/IBGE, ocorrida 

entre a data de seu adimplemento e a do efetivo pagamento, calculado pro rata tempore. 

 

Parágrafo sétimo - Para a hipótese definida no parágrafo anterior, a CONTRATADA fica 

obrigada a emitir nota fiscal/fatura suplementar, identificando de forma clara que se trata 

de valor pertinente à atualização financeira originária de pagamento de fatura em atraso 

por inadimplemento da CONTRATANTE. 

 

Parágrafo oitavo - O pagamento realizado pela CONTRATANTE não implicará prejuízo de 

a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar na execução do objeto, nem 
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excluirá as responsabilidades de que tratam a Lei Federal nº 10.520/2002 e o Código de 

Defesa do Consumidor, tudo dentro dos prazos legais pertinentes. 

 

Parágrafo nono - O pagamento efetuado não implicará, ainda, reconhecimento pela 

CONTRATANTE de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações 

que lhe são devidas em decorrência da execução do objeto, nem novação em relação a 

qualquer regra constante das especificações do edital e deste contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO – O presente contrato terá duração de 36 (trinta e seis) 

meses, contados da data de sua assinatura, podendo o mesmo vir a ser renovado, mediante 

Termos Aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real 

necessidade e com vantagens para a Administração na continuidade do Contrato, nos 

termos do inciso II do art. 57 da Lei no 8.666/93.  

 

Parágrafo único: A cada 12 (doze) meses da vigência deste contrato, o valor contratual 

será reajustado pela variação do Índice Setorial do Ramo de Atividade do objeto licitado ou, 

na ausência, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, publicado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO, ACEITAÇÃO, CONTROLE E DA 

FISCALIZAÇÃO: O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem 

na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos 

por um ou mais representantes da CONTRATANTE. 

 

Parágrafo primeiro: A prestação do serviço deverá ser iniciada imediatamente a partir da 

assinatura do presente contrato, cuja execução deverá manter observância rigorosa às suas 

especificações e normas pertinentes. 

 

Parágrafo segundo: O prazo para prestação de serviços esporádicos, tais como trocas de 

peças, equipamentos, etc., será acordado entre as partes mediante prévia comunicação 

eletrônica (e-mail) e/ou telefônica, cuja execução deverá ser iniciada imediatamente a 

partir da solicitação da CONTRATANTE, observando-se às especificações do objeto. 
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Parágrafo terceiro: Na execução do objeto do presente contrato a CONTRATANTE 

designará uma Comissão Permanente de Recebimento de Bens e Serviços ou equivalente, 

com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral até a entrega do 

objeto pela CONTRATADA.  

 

Parágrafo quarto: A Comissão Permanente de Recebimento de Bens e Serviços ou 

equivalente poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer objeto que não esteja de 

acordo com as especificações constantes no ANEXO I do Processo licitatório de Pregão 

Presencial de nº 006/2015, bem como determinar prazo para substituição do objeto 

eventualmente fora de especificação, à custa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades. 

 

Parágrafo quinto: Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade do serviço e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

 

Parágrafo sexto: Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não 

ocorrer dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

 

Parágrafo sétimo: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do 

contrato. 

 

Parágrafo oitavo: Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, será designado 

representante da CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

 

Parágrafo nono: A fiscalização realizada pela CONTRATANTE não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas com a execução do 

presente contrato, no exercício de 2015, serão atendidas pela dotação orçamentária 

01.02.01.031.0001.2003.339039.1001.1200 – Locação de Máquinas e 

equipamentos; e 01.02.01.031.0001.2003.339039.1001.8300 – Serviços de cópias 

e reprodução de documentos. Nos exercícios seguintes serão utilizadas classificações 

próprias de mesma natureza, no caso de alteração. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES - O descumprimento das obrigações assumidas 

ensejará na aplicação, pela CONTRATANTE, das sanções previstas nos parágrafos 

seguintes: 

 

Parágrafo primeiro: O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a 

CONTRATADA às seguintes penalidades: 

I - Advertência; 

II - Multa: 

a) No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à 

CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor 

contratual; 

b) Pela inexecução total de qualquer das cláusulas deste Contrato, a Câmara Municipal de 

Foz do Iguaçu, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções previstas 

no art. 87 da Lei nº 8.666/93; sendo que em caso de multa compensatória, esta 

corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, a ser recolhida no 

Banco do Brasil, agência 0140-6 - C/C 1729-9, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, sob 

pena de inscrição em dívida ativa municipal. 

c) Pela inexecução parcial de qualquer das cláusulas deste Contrato, a Câmara Municipal de 

Foz do Iguaçu, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções previstas 

no art. 87 da Lei nº 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez 

por cento) sobre os valores já pagos a mesma, a ser recolhida no Banco do Brasil, agência 

0140-6 - C/C 1729-9, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, sob pena de inscrição em 

dívida ativa municipal. 

d) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal estimado para 

o Contrato, quando não cumpridas fielmente as condições pactuadas, até a data da 

correção da falha, imperfeição ou irregularidade, exceto se esta tiver por causa motivo de 
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força maior, definido por lei e reconhecido pela Câmara Municipal, a ser recolhida no Banco 

do Brasil, agência 0140-6 - C/C 1729-9, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, sob pena de 

inscrição em dívida ativa municipal. 

 

Parágrafo segundo: A inexecução total ou parcial do Contrato importará à CONTRATADA a 

suspensão do direito de contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, 

pelo prazo desde já fixado em 05 (cinco) anos, contados da aplicação da sanção, consoante 

estabelece o artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO - A inexecução total ou parcial do ajustado ensejará 

sua rescisão pelos motivos, na forma e com as conseqüências, previstos nos artigos 77 a 

80, da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades a que aludem os artigos 

86 a 88, do mesmo instituto legal, salvo se houver motivo justificado, aceito pelo 

CONTRATANTE. 

 

Parágrafo primeiro - A rescisão deste contrato por culpa da CONTRATADA implicará a 

aplicação pela CONTRATANTE de multa, calculada de acordo com o disposto na cláusula 

oitava. 

 

Parágrafo segundo – A multa aplicada por rescisão será cobrada mediante desconto em 

fatura, por ocasião do pagamento, em havendo créditos em favor da CONTRATADA ou a 

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA que terá prazo de 10 (dez) dias para depositar 

no Banco do Brasil, Agência 0140-6, conta 1.729-9, em nome da Prefeitura Municipal de Foz 

do Iguaçu, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis. As multas aplicadas, caso não 

recolhidas no prazo máximo de trinta dias após notificação, serão inscritas na dívida ativa 

do Município, observados os procedimentos legais. 

 

Parágrafo terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso 

de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS TRANSFORMAÇÕES DA CONTRATADA E DA 

TRANSFERÊNCIA OU DA CESSÃO CONTRATUAL - Ocorrendo as hipóteses de 

transformação empresarial, previstas no art. 78, VI, da Lei n.º 8666/93, o presente 
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contrato poderá ser mantido com a CONTRATADA, ou cedido ou transferido, mediante 

prévia autorização por escrito e a critério do CONTRATANTE e desde que: 

 

I) a empresa CONTRATADA remanescente, ou a beneficiária da cessão ou 

transferência, demonstre possuir as condições de habilitação exigidas no 

processo licitatório. 

II) a empresa seja beneficiária da cessão ou transferência também em decorrência 

das hipóteses de transformação previstas no art. 78, VI, da Lei n.º 8666/93;  

III) e não se verifique fraude à licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO - O presente contrato está vinculado 

ao edital do Pregão nº 006/2015, aos Anexos e à proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS - Aplicam-se à execução deste 

contrato, especialmente aos casos omissos, a Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - O presente Instrumento 

Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da 

teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES - A assinatura do 

presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como 

dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei 

nº 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.  

 

Parágrafo único - Independentemente de transcrição, integram o presente contrato o 

Edital do PREGÃO, na forma presencial, nº 006/2015, a documentação e a proposta 

comercial da CONTRATADA, no que estas não conflitarem com o edital e com o contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Foz do Iguaçu, 

para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a 

qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.  

 



 
 

Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81 – Centro – Foz do Iguaçu/PR – 85.851-490 – Telefone (45) 3521-8100 

 
 

 

 

49 
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ESTADO DO PARANÁ 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CONCORDÂNCIA - E, por estarem justas e acordadas, 

as partes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias iguais e rubricadas 

para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.  

 

Foz do Iguaçu, ____ de ______de 2015 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU                       CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

Nome: 

RG: 

CPF: 

 

Nome: 

RG: 

CPF: 
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ESTADO DO PARANÁ 

ANEXO XI 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 006/2015. 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

(documento facultativo) 

 

 Declaro que, em atendimento ao previsto no item 3.3 e seus subitens do Edital do 

Pregão Presencial, na forma Presencial, nº 006/2015, por intermédio do Sr. 

________________________________________________, devidamente credenciado por 

nossa empresa ______________________________________, localizada na 

__________________, Município de ________________, Estado do _____________, CNPJ 

__________________, foi vistoriado o local da execução dos serviços e que somos 

detentores de todas as informações relativas à sua execução. 

Declaramos, ainda, que não alegaremos, posteriormente, o desconhecimento de fatos 

evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor dos serviços que 

viermos a fornecer, caso a nossa empresa seja a vencedora. 

 

_______________________, ____ de ________________ de 2015. 

 

 

____________________________________________ 

Proponente: 

N.º do documento de identificação: 

 

 

Assinatura e carimbo do servidor da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

que acompanhou a visita: 

  

 

___________________________________ 

 

1ª Via – Interessado em participar do certame licitatório. 

2ª Via – Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

 


