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Ofício n° 032/2015-SMA

BOCA MATA

Boca da Mata/AL, em 19 de janeiro de 2015.

Exmo. Senhor Prefeito,

Solicitamos a abertura de procedimento licitatório objetivando o registro
de preços dos serviços continuados de impressão/cópias/escaneamento, com
execução mediante o regime de empreitada por preço unitário, com solução de
digitalizaçao para integração com os sistemas da Prefeitura de Boca da Mata, de
caráter local e com acesso via rede local (TCP/IP), incluindo a logística de
suprimentos e serviços técnicos especializados, utilização de softwares de
controle e gerenciamento, a cessão de direito de uso de equipamentos com a
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de
peças e suprimentos necessários (EXCETO PAPEL), para atender as necessidades
da Prefeitura de Boca da Mata, conforme especificações, quantitativos e
estimativa de preços estabelecidos no Termo de Referência anexo.

Outrossim, informamos que os recursos para a eventual contratação do
serviço possuem dotação orçamentaria própria e serão certificados por ocasião
de cada contratação, nos termos do §2° do art. 6° do Decreto Municipal n°
780/2013.

Atenciosamente,

Fernando Augusto de
Secretário
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ANEXO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Registro de preços para contratação dos serviços continuados de
impressão/cópias/escaneamento, com execução mediante o regime de empreitada por
preço unitário, com solução de digitalização para integração com os sistemas da Prefeitura de
Boca da Mata, de caráter local e com acesso via rede local (TCP/IP), incluindo a logística de
suprimentos e serviços técnicos especializados, utilização de softwares de controle e
gerenciamento, a cessão de direito de uso de equipamentos com a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (EXCETO
PAPEL), para atender as necessidades da Prefeitura de Boca da Mata, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

LOTE 01 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIAS/ESCANEAMENTO

ITEM

1.1

1.2

1.3

DESCRIÇÃO
DETALHADA DO(S)

SERVIÇO(S)

Impressora laser
monocromática, A4 e
oficio - 42 ppm
Multifuncional laser
Colorida, A4, oficio e A3
- 30 ppm
Scanner, A4 e A3 - 40
ppm

QUANT.
EQUIP.

18

10

10

FRANQUIA
ESTIMADA
MENSAL

180.000

25.000

Sem
franquia

PREÇO
UNIT.

CÓPIA

0,10

0,88

Sern
franquia

PREÇO
ESTIMADO

MENSAL (R$)

18.600,00

22.083,33

5.433,30

PREÇO

ESTIMADO
ANUAL (R$)

223.200,00

264.999,96

65.199,56

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO R$ 553.399,56

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de prestação do
serviço em igualdade de condições.

2. QUANTIDADE ESTIMADA DE IMPRESSÕES / CÓPIAS

2.1. Franquia estimada:

2.1.1. Impressoras laser monocromática: franquia mensal estimada de 10.000 (dez mil)
impressões/cópias por equipamento e franquia global mensal de 180.000 (cento e oitenta
mil) impressões/cópias (18 equipamentos);
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2.1.2. Impressoras laser colorida: franquia mensal estimada de 2.500 (dois mil e quinhentas)
impressões/cópias por equipamento e franquia global mensal de 25.000 (vinte e cinco mil)
impressões/cópias (l O equipamentos);

2.1.3. Só serão pagas as impressões/cópias realizadas, não excedendo nenhum custo sobre
a locação das impressoras;

2.1.4. A quantidade da franquia é meramente uma média estimada pela Administração,
onde cada impressora poderá ou não ultrapassar este quantitativo, não sendo vinculativo.

2.2. Impressões excedentes:

2.2.1. Os preços das impressões/cópias excedentes serão os mesmos preços unitários das
franquias;

5.2.2. As impressões/cópias excedentes somente serão pagas se ultrapassarem o limite da
franquia global mensal;

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A presente licitação servirá para a contratação dos serviços acima elencados, necessários
à execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos que compõem esta Administração.
Outrossim, optou-se pela adoção do Sistema de Registro de Preços por se tratar de serviços
com necessidade de aquisições frequentes, remunerados por unidade de medida ou em
regime de tarefa e sem possibilidade de definição prévia, com segurança, do quantitativo a ser
demandado no período, nos termos do Decreto Municipal n° 786/2013.

3.2. Justifica-se o agrupamento dos itens a serem contratados, pois cada lote é composto por
itens que possuem mesma natureza e guardam relação direía entre si, não ocasionando assim
restrições na concorrência, na medida em que as empresas pertencentes ao ramo de
aí/vidade relacionado ao objeto da licitação, potenciais CONTRATADAS, possuem plena
capacidade para a execução total dos itens reunidos nos lotes. Dessa forma, busca-se a
redução nos valores individuais dos serviços para a obtenção de menor preço global por lote.
além de evitar que a adjudicação do objeto da licitação a um número grande de prestadores
afete a eficiência das atividades administrativas desenvolvidas, bern como a continuidade dos
serviços prestados pela administração, por vezes comprometidas pelos eventuais
descompasses na execução dos serviços que resultam ainda em prejuízo aos usuários da rede
pública de serviços.

3.3. O projeto de contratação de serviço de Impressão/Cópias/Escaneamento departamental
visa prover a Prefeitura de Boca da Mata de um modelo eficiente e eficaz, capaz de atender a
todas as demandas de impressão, cópia, digitalização de documentos, através da instalação
de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, atendendo de forma continuada e
controlada, evitando desperdícios e descontinuidade causada pela falta de insumos e de
manutenção dos equipamentos.
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4. DOS EQUIPAMENTOS

4.1. Especificações técnicas dos equipamentos:

Tipo Descrição
Velocidade de 42ppm para cópias/impressões e 35imp para escaneamento por minuto;
Resolução de I200dpi; Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas; Impressão duplex
automática; Alimentador automático reverso de, no mínimo, 50 folhas; Controle de acesso
através de senha; Painel na língua portuguesa; Conexão em rede ethernet 10/100 e USB;
Memória de 264 MB expansível; Compatíveis com sistemas operacionais Microsoft Windows
XP/Vista/Seven e Linux; Processador de 600 MHz; Capacidade de escanear diretamente
para rede e para e-mail; Cópias múltiplas l a 999.
Velocidade de 30 cópias/impressões/escaneamento por minuto em papel A4; Resolução
de óOOdpí; Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas; Impressão duplex automática;
Alimentador automático reverso de, no mínimo, 50 folhas; Controle de acesso através de
senha; Painel na língua portuguesa; Conexão em rede ethernet 10/100 e USB; Memória
mínima de 516 MB expansível; Compatíveis com sistemas operacionais Microsoft Windows
XP/Vista/Seven e Linux; Processador de 600 MHz; Capacidade de escanear diretamente
para rede e para e-mail; Compatível com gramatura de papel de, no mínimo, 220grs;
Cópias múltiplas l a 999.
Possuir sensor de captura com tecnologia CCD (Charge-Coupled Device) na frente e no
verso do Alimentador Automático de Documentos (AAD); Alimentador Automático de
Documentos com suporte para:

• Mínimo de 80 folhas na bandeja de entrada;
• Possuir recurso selecionável pelo driver para a digitalização de documentos A3 no

alímentador automático;
• Digitalização de documentos longos de no mínimo 3 metros através do Alimentador

Automático de Documentos (AAD);
• Documentos com gramatura de 34 até 400g/m2;
• Digitalização da frente e do verso do documento em uma única passagem;
• Digitalização de documentos no tamanho A4, com resolução de 300 dpi e em modo

preto e branco, tons de cinza e colorido em 60 páginas por minuto (simplex) ou 120
imagens por minuto (duplex);

Suportar de documentos de no mínimo 51 x 54 mm; Possuir no AAD, sistema de separação
de folhas através de rolete de contenção; Possuir interface USB 2.0 para conexão com
computador; Resolução ótica de 600dpi;
Resolução de saída de lOOdpi a 1200dpí; Sensor de múltipla alimentação ultrasônico; Possuir
ciclo diário de digiíalização de no mínimo 6.000 folhas; Possuir como fonte de iluminação a
tecnologia LED para a digitalização; Possuir proteção inteligente contra danos a
documentos que monitora individualmente cada papel tracionado no alimentador
automático; Possuir fundo branco para digitalização de documentos de baixa gramatura
ou translúcido; Possuir drivers ISIS e TWAIN, com suporte para sistemas Windows 7 e Windows
8;
Software com as seguintes funcionalidades: Reconhecimento de caracteres em Português-
BR (OCR) para geração de arquivos PDF pesquisáveis, Word, Excel e PowerPoint;

• Detecção e correção automática do ângulo e inclinação da imagem;
• Rotação automática de imagem baseada no conteúdo do documento;
• Conversão de imagens/texto em tons de cinza para preto e branco;
• Detecção e eliminação de páginas em branco:
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• Possuir capacidade de eliminar ou preencher automaticamente perfurações
oriundas de perfuradores de papel nas imagens;

• Possuir recurso para êntase de linhas da imagem, para melhorar documentos claros;
» Possuir recurso de suavização de fundo nas imagens para diminuir o tamanho do

arquivo;
• Possuir recurso para detecção automática de documentos coloridos ou

monocromáticos;
Inserção, exclusão e reorganização de imagens do documento;

• Gerar de saída TIFF, BMP, JPG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável DOC, XLS e PPT.
• Suportar criação e gerenciamento de perfis de digitalização, contendo regras de

nomes, formatos de arquivos, separação automática de documentos por código de
barras, podendo ser cada uma dessas configurações diferentes para cada um dos
perfis;

• Possuir recurso para gerar arquivos de índices, utilizando códigos de barras e/ou OCR
nas imagens digitalizadas, e criar automaticamente estes arquivos nos formatos TXT,
CSV ou XML;

• Permitir rotacionar as imagens;
Software de gerenciamento via rede de um ou mais scanners para monitorar a troca de
itens de consumo, mensagens de erros e atualização de drivers destes equipamentos;
Fornecer carta do fabricante com menção ao edital atestando que, a empresa está apta a
fornecer, ministrar treinamentos, e também oferecer suporte e assistência técnica para o
modelo do equipamento em questão.

5. CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS

5.1. Requisitos comuns a todos os equipamentos

a. Equipamentos novos, em linha de produção, primeira locação, comprovada através
de nota fiscal do fabricante, com garantia, inclusive ao toner e peças;

b. A CONTRATADA devera apresentar comprovação do programa de destinação
ambientalmente correta a ser dada a todos os recipientes e resíduos dos suprimentos,
em conformidade com a legislação Lei n° 12.305/2010 e os preceitos de preservação
ambiental; esta comprovação deverá ser expedida pelo fabricante dos equipamentos,
e entregue junto à proposta;

c. Software de instalação e drivers de impressão;

d. Utilização de carga remota via Rede;

e. Configuração dos Equipamentos via Rede ou Web;

f. Função de impressão multi-páginas;

g. Contabilização de impressão para cada Usuário individualmente em tempo real
inclusive garantindo o cancelamento da contabilização via software;
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h. Todos os equipamentos devem ser Compatíveis com Linux, Windows 2003, Windows
2008, XP, UNIX, Windows Vista e Windows 7;

i. Possuir tensão de 110/220V, havendo necessidade, a licitante deverá fornecer os
equipamentos com transformador / estabilizador;

5.2. Requisitos comuns a todas as multifuncionais e impressoras laser

a. Software de instalação e drivers de impressão;

b. Utilização remota via Rede;

c. Configuração dos equipamentos via Rede ou Web;

d. Função de impressão multi-páginas;

e. Software de contabilização para qualquer tipo de Requisição ou Job;

f. Contabilização de impressão para cada usuário individualmente em tempo real;

g. Ferramenta de análise de nível de utilização ou subutilização dos equipamentos e/ou
recursos;

h. Gerenciamento remoto das impressoras em rede com recursos em status on-line;
gerenciamento centralizado (Via Rede e Web); alertas em tempo real. Realização de
inventario completo; log detalhado por equipamento, usuário, tipo de trabalho, hora,
número de páginas impressas;

5.3. Requisitos comuns a todas as multifuncionais laser

a. Digitalização nos formatos mínimo: tiff, jpg e pdf;

b. Possuir entrada USB;

c. Nas possibilidades de digitalização descritas, deverá ser possível realizar a operação de
digitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem a necessidade
de utilização de um microcomputador;

d. O equipamento deverá ser acompanhado de todos os softwares e documentação
necessários à implementação das possibilidades de digitalização descritas;

e. Quando o software não for do mesmo fabricante do equipamento, o licitante deverá
apresentar carta do fabricante do multifuncional homologando o funcionamento
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6. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

6.1. Os equipamentos serão instalados em locais a serem definidos pela Administração
Municipal;

6.2. A CONTRATANTE deverá proceder a instalação e desinstalação de Impressoras dentro de
cada localidade. Caso seja mudada a localidade de instalação, o remanejamento/transporte
ocorrerá por conta da CONTRATANTE;

6.3. A CONTRATANTE deve garantir que durante a execução dos serviços os ambientes sejam
mantidos em perfeitas condições de higiene e segurança. Após a conclusão do atendimento
de um chamado técnico, deverá ser efetuada limpeza geral no ambiente, eventualmente
afetado pela atuacão do técnico da empresa CONTRATADA;

6.4. A CONTRATANTE será responsável pelo fornecimento de toda a infraestrutura necessária
para instalação e funcionamento dos equipamentos, como local físico, tomadas elétricas,
pontos de acesso à rede;

6.5. Após a implantação do equipamento, a CONTRATADA deverá prestar serviço continuo de
manutenção preventiva e reposição de suprimentos, como toners e cartuchos de tintas, a fim
de manter a qualidade do serviço de impressão no melhor nível possível.

7. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

7.1.1. emitida a solicitação a CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para
disponibilizar os equipamentos, devidamente instalados e munidos dos suprimentos;

7.1.2. Os equipamentos e materiais recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas;

7.1.3. As solicitações de suprimentos, manutenções e transferência de local dos
equipamentos deverão ser atendidas em no máximo 48 (quarenta e oito) horas a partir do
chamado;

7.1.4. Os equipamentos pendentes de assistência técnica há mais de 24 (vinte e quatro)
horas e aqueles que apresentem frequentes problemas técnicos deverão ser substituídos em
até 48 (quarenta e oito) horas a partir do chamado, sem ónus para a CONTRATANTE;

7.1.5. será considerado executado o serviço quando atestado por servidor especialmente
designado, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas,
devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
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8. DOS SERVIÇOS

8.1. Os serviços a serem prestados deverão atender aos requisitos abaixo informados:

8.1.1. Fornecimento de equipamentos de ultima geração, novos e sem uso, devidamente
instalados, sendo que as impressoras lasers e as multifuncionais devem ser,
preferencialmente, do mesmo fabricante, bem como os drivers e softwares aplicados para
as soluções exigidas em todo este anexo, visando à padronização do hardware/software
tornando uniformes os procedimentos e todos os serviços a serem executados e ou utilizados;

8.1.2. Fornecimento dos suprimentos: toner, e kits de manutenção das impressoras novas e
originais do fabricante, não serão aceitos remanufaturados, envazados, ou similiares;

8.1.3. Fornecimento de suporte técnico quando necessário;

8.1.4. Fornecimento de assistência técnica on-sife;

8.1.5. Fornecimento de software para gerenciamento e monitoramento on Une do ambiente,
informando níveis de abastecimento de papel e toner, necessidades de troca de kits de
manutenção, contabilização das impressões e digitalizações de cada equipamento;

8. l .6. Fornecimento de licenças de uso de Sistema informatizado de Registro e
acompanhamento dos chamados técnicos para gestão e monitoramento das ocorrências
para a Prefeitura de Boca da Mata, Help Desk;

8.1.7. Treinamento mínimo para 02 (dois) funcionários da Prefeitura de Boca da Mata
unidade Sede, no soffware de contabilização de recursos das impressoras, a ser fornecido
pela CONTRATADA. Esses funcionários serão responsáveis pelo monitoramenío, gestão e
aprovação dos relatórios de bilhetagern a serem gerados pela respectiva ferramenta;

8.1.8. Quando da emissão dos relatórios mensais de impressões/cópias 01 (um) funcionário
da empresa deverá acompanhar os funcionários treinados da Prefeitura Municipal de Boca
da Mata, no intuito, também, de verificar o estado de conservação e uso dos equipamentos;

8.1.9. Gestão de páginas impressas, copiadas e digitalizadas, com a dísponibilízação de
sistema de informação, possibilitando contabilização e bilhetagern. Está Incluso também o
gerenciamenío através de servidor de impressão que será de propriedade da CONTRATADA;

8.1.10. Gestão de Suporte, com o suporte aos equipamentos e aos usuários, realização de
atendimento gerado por chamados do órgão CONTRATANTE, troca de equipamentos
defeituosos;

8.1.11. Os equipamentos deverão ser disponibilizados em cada unidade e local definido pela
CONTRATANTE. A licitante deverá apresentar prospectos das unidades de reprografia
oferecidas para os serviços, em idioma português ou com a devida tradução;
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8.1.12. As despesas decorrentes de transporte dos equipamentos para manutenção, dentro
do período de vigência contratual, serão de responsabilidade da CONTRATADA;

8.1.13. As unidades departamentais, ou ilhas de impressão, deverão funcionar em rede,
permitindo que o usuário de uma determinada unidade possa, a qualquer momento, no
caso de defeito ou paralisação da sua unidade servidora, direcionar as suas impressões para
uma segunda unidade mais próxima;

8.1.14. Todas as impressoras e multifuncionais, para efeito de auditoria, deverão possuir
recurso de contabilização de volumes impressos pelo próprio hardware, independentemente
do software de gestão, para confirmação dos quantitativos informados nos relatórios;

8.1.15. Caso sejam necessários transformadores e/ou estabilizadores para garantia do correto
funcionamento dos equipamentos, os mesmos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA;

8.1.16. A CONTRATADA será responsável em 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, deverá ser disponibilizado no mínimo 01 (um)
cartucho adicional de toner para os equipamentos instalados, para cada toner substituído
deverá ser enviado um novo;

9. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

9.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da
Lein° 10.520, de 2002.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA obriga-se a:

10.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

10.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo de 48 [quarenta e oito) horas, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;

10.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer dqnos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a terceiros;

10.1.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
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10.1.5. apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados
que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;

10.1.6. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadímplência não transfere
responsabilidade à Administração;

10.1.7. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

10.1.8. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

10.1.9. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.1.10. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

10.1.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

10.1.12. arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § l ° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11. l. A CONTRATANTE obriga-se a:

11.1.1. proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;

11.1.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11. l .3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
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bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

11. l .4. notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

11.1.5. pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

11.1.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12. AVALIAÇÃO DO CUSTO

12.1. O custo estimado foi apurado a partir da média aritmética de orçamentos recebidos de
empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado com o objeto.

12.1.1. A estimativa de custo do objeto constará apenas nos autos do procedimento da
licitação, podendo ser informada aos interessados mediante solicitação encaminhada à
Comissão Permanente de Licitação, através dos endereços físico e etetrônico constantes no
respectivo Edital, nos termos do Acórdão 1153/2013 do Plenário do TCU.

13. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por
meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666,
de 1993.

13.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

13.1.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
nos critérios previstos no Termo de Referência.

13.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for
o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
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ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

14. DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infracão administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de
2002, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

14.1.2. Apresentar documentação falsa;

14.1.3. Comportar-se de modo inidõneo;

14.1.4. Cometer fraude fiscal;

14.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços
ou no Contrato.

14.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

b.1. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de ínexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o
valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com Prefeitura Municipal de Boca da
Mata, pelo prazo de até dois anos;

c.l.Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar
com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal,
estadual, do Distrito Federal ou municipal.
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d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;

14.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

14.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
e de declaração de inidoneidade, previstas no subitern anterior, as empresas ou profissionais
que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

14.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

14.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do ínfrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da CONTRATANTE, ou deduzidos da garantia, se houver,
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

14.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

14.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

C:FP
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14.8. As infrações e sanções relativas a aios praticados no decorrer da licitação estão previstas
no Edital.

Boca da Mata/AL, em 19 de janeiro de 2015.

Fernando Augusto de
Secretário Mun. Admini
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de

COTAÇÃO DE PREÇOS

1 - DADOS DA EMPRESA
Ra/ao socici l : CNPJ:

ndereço completo:

lo -J fòÇfò&fcfçyy-
E-mail:

Co (v\
Responsvel:

Fone/fax:

1316
Celular:

2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA

LOTE 01 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIAS/ESCANEAMENTO

ITEM

1.1

1.2

1.3

DESCRIÇÃO DETALHADA
DO(S}SERVIÇO(S)

Impressora laser
monocromática, A4 e oficio -
42 ppm

Multifuncional laser Colorida,

Scanner, A4 e A3 - 40 ppm

QUANT.
EQUIP.

18

10

10

FRANQUIA
ESTIMADA
MENSAL

180.000

25.000

Sem
franquia

PREÇO UNIT.
CÓPIA

R$ OffOf

R$ 0 SÓ

Sem
franquia

PREÇO
ESTIMADO
MENSAL

R$ /S.OOMV
f

R$ 20.000,00

R$ £STO,OO

PREÇO

ESTIMADO
ANUAL

R$^/£.OOC^0^

R$<ZVOOQOIr

R$^5^0C

VALOR GLOBAL LOTE 01: RS 7&/-$00JOO
l

3-CONDIÇÕES
Validade da proposta:

60 (sessenta) dias

Prazo dos serviços:

Após solicitação

Forma de pagamento:

Até 30 (trinta) dias

Local e data;

Carimbo CNPJ

1 CNPJ: 09.392.052/0001-25 •
PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS

DE INFORMÁTICA EIREU
Av. Cdor. Gustavo Paiva, 10

Jacarecica
CEP: 57.03S-635

MACEIÓ-Al
L^ mfm
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de

COTAÇÃO DE PREÇOS

1 -DADOS DA EMPRESA

BQCA^MATA

Razão social: CNPJ:

Endereço completo:

E-mail:

Responsável:

Fone/fax:

Celular:

2-PLANILHA ORÇAMENTARIA

LOTE 01 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIAS/ESCANEAMENTO

ITEM

1.1

1.2

1.3

DESCRIÇÃO DETALHADA
DO(S) SERVIÇO(S)

Impressora laser
monocromática, A4 e oficio -
42 ppm

Multifuncional laser Colorida,
A4, oficio e A3 - 30 ppm

Scanner, A4 e A3 - 40 ppm

QUANT.
EQUIP.

18

10

10

FRANQUIA
ESTIMADA
MENSAL

180.000

25.000

Sem
franquia

PREÇO UNIT.
CÓPIA

RS a//r
pt ÍJ Q /"?K ,p <-' / / L-

/ *

Sem
franquia

PREÇO
ESTIMADO

MENSAL

tofaoO.06
' f

v&foQc*
f

RI 600.00
'

PREÇO

ESTIMADO
ANUAL

RS^^

•R&tóOóG*
'

R$ (?-C&}£k
'

VALOR GLOBAL LOTE 01: RS 2Z£ ko-& £>O
Z

00

&

9

3-CONDIÇÕES
Validade da proposta:

60 (sessenta) dias

Prazo dos serviços:

Após solicitação

Forma de pagamento:

Até 30 (trinta) dias

Local e data:

Carimbo CNPJ

ÍCNPJ 10.857.760/0001-7?

POHTOCERTOP&PEIARIÂITOA-ÍE
Av Dr Aototío Goats Dt Barrot, 1256 Sili D

Jatluca
CEP 57.036-000

MACEIÍMU
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de

COTAÇÃO DE PREÇOS

l -DADOS DA EMPRESA
Razão social: CNPJ:

Endereço completo:

E-mail: Fone/fax:

(8033.33
esonsável Celular:

2-PLANILHA ORÇAMENTARIA

LOTE 01 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIAS/ESCANEAMENTO

ITEM

1.1

1.2

1.3

DESCRIÇÃO DETALHADA
DO(S) SERVIÇO(S)

Impressora laser
monocromática, A4 e oficio -
42 pprn

Multifuncional laser Colorida,
A4, oficio e A3 - 30 ppm

Scanner, A4 e A3 - 40 ppm

QUANT.
EQUIP.

18

10

10

FRANQUIA
ESTIMADA
MENSAL

180.000

25.000

Sem
franquia

PREÇO UNIT.
CÓPIA

RI 0, \0

R$ 0, Q 5~

Sem
franquia

PREÇO
ESTIMADO
MENSAL

te 19-000,00

R$j3,^nM

R$ fyftQiOú

PREÇO

ESTIMADO
ANUAL

RJ <U£.mn

R$ £3.#SZJWb

te^-HOOtOo

VALOR GLOBAL LOTE 01: RS 5 D Ç. ){00l ffTD

3-CONDIÇÕES
Validade da proposta:

60 (sessenta) dias

Prazo dos serviços:

Após solicitação

Forma de pagamento:

Até 30 (trinta) dias

Local e data:

Assinatura do responsável:

Carimbo CNPJ

GRÁFICA NOGUEIRA LTDA-HE

Rua Boa Vista, S/N
Centro - CEP: 57900-000

Porto Calvo * AL
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PROCESSO N° 119-017/2015

Interessado: Secretaria Municipal de Administração

Assunto: Registro de Preços para Fornecimento de Serviços de Impressão/Cópia/Escaneamento

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

Considerando a carência de fornecimento de serviços de
impressão/cópia/escaneamento, necessária para o exercício das
atribuições desta municipalidade, DETERMINO que a Comissão
Permanente de Licitações adote todas as providências necessárias à
realização de licitação para formalização de registro de preços, pelo que,
desde já, AUTORIZO a deflagração do certame, na forma do Termo de
Referência apresentado.

Outrossim, ratifico o entendimento exposto na inicial, no sentido
de que não há necessidade de indicação da dotação orçamentaria, a qual
será devidamente indicada quando da formalização do contrato (Art. 6°,
§2° do Decreto Municipal n° 786/2013.

Sigam os autos à CPL passas providências de praxe.

Boca da Mata/AL, 2 2 de janeiro de 2015.

eijo
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PORTARIA N° 460/2014

Dispõe sobre substituição de membro da
Comissão Permanente de Licitações do
Município de Boca da Mata, Alagoas, por
motivo de Itcença maternidade.

Ò! PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ESTADO DE ALAGOAS nc
u$o de suas atribuições legais coníenda pelo art 44. inciso IV da Lei 0'gàriica
Municipal e

:
Considerando que a servidora de provimento de cargo efctivo Adna Antunes do
Almeida, matrícula n° 0813. membro da Comissão Permanente de Licitações deste
rjunicipio se encontra oe licença maternidade

Considerando, ao fim que a Lei Federal n° 8666. de 21 de junho de "993 em
seu art 51. dispõe que a Comissão Permanente ou Especial de Licitações será
composta de, no mínimo, 03 (três) membros sendo pelo menos 02 (dois) i • •

;S aualif icados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos ciei
v i : ; 1 ; nsitiação responsável pela licitação

RESOLVE:
T " ~ ""

i '

Art. 1°. NOMEAR a servidora de provimento de oaK)u eíeíivo Cristiane
Hohoraío dos Santos Souza matricula n" 1154. para compor a Comissão
Permanente de Licitação deste município enquanto perdurar o afastamenu.;
temporário da servidora Adna Antunes de Almeida, que se encontra de licença
[Maternidade\ ' • • f 'i

"Art.2°. Considerando a Substituição mencionada no artigo acima tscjm
fl^sigrtados os seguintes servidoies para compot a Comissão Permaneme de

'; , • • ! , -cão e suas respectivas funções, quais sejam

fiergson Araújo Leite - Presidente

Ciishan.e Honorato dos Santos Sói-- ' ') Mnmbro

António Efaldo Gomes da Sf lvw - Membro

RUA ROSA1VO PINTO DÁMA50 N° 22^. fR/ \CA PADRf CIO RO ROCA I)A MATA A!
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Art. 3°. Os servidores António Eraldo Gomes da S'lva e Cristianc ÇTonoratp
dos Santos Souza aluarão como Equipe de Apoio, sendo desig;v; ;
Pregoeiro o servidor Bergson Araújo Leite, nos termos da Lei nu 10.520/2002

Ari. 4°. Esía Portaria entrará em vigor na data da sua publicação

Gabinete do Prefeito do Município dc/B\ca da Mata, Estado de Alagoas, aos

04 tíia.s'do mês de agosto do ano de

GUSTAVO DANTAS FEIJO
PR

Publicada, Registrada e Arquiva

Administração, em 04 de agosto de

EITO

ia pela Secretaria Municipal de

4.

FERNANDO AUGUSTO DE
Secretário st ração
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de ÂtátaÕet BOCA

PROCESSO N°: 119-017/2015
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração
ASSUNTO: Licitação para registro de preços de fornecimento de serviços de
impressão/cópias/escaneamento

Termo de Abertura de Procedimento Licitatório

Por este Termo, AUTUA-SE o presente processo, da inicial aos documentos
que a seguem, pelo que, certifica-se conter nos autos todos os elementos necessários ao
pleno atendimento do disposto nos artigos 15 e 38 da Lei n° 8.666/1993, art. 3° da Lei n°
10.520/2002, bem como no Decreto Municipal n° 786/2013.

Ato contínuo, abre-se o procedimento licitatório Pregão Presencial n°
006/2015-SRP (Art. 1° da Lei 10.520/2002), para o registro de preços dos serviços
continuados de impressão/cópias/escaneamento, com execução mediante o regime de
empreitada por preço unitário, com solução de digitalização para integração com os
sistemas da Prefeitura de Boca da Mata, de caráter local e com acesso via rede local
(TCP/IP), incluindo a logística de suprimentos e serviços técnicos especializados, utilização
de softwares de controle e gerenciamento, a cessão de direito de uso de equipamentos
com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de
peças e suprimentos necessários (EXCETO PAPEL), para atender as necessidades da
Prefeitura de Boca da Mata, que se regerá pela Lei Federal n° 10.520/2002, pelo Decreto
Municipal n° 786/2013, e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93, assim como pela
legislação correlata.

Outrossim, JUSJÍFICA-SE a não utilização do pregão na forma eletrônica pela
indisponibilidade de eficiente serviço de internet na estrutura administrativa desta
municipalidade, razão que impossibilita o regular trâmite do processo, além de acarretar
vulnerabilidade na condução das sessões.

Isto posto, encaminhamos os autos à Procuradoria Jurídica para proceder
ao exame e aprovação da minuta de edital anexa, nos termos do parágrafo único do
art. 38, da Lei 8.666/93.

CPL, em 27 de janeiro de 2015.

Bergson Araújo Leite
Pres/dente/âÒL CPL

R U A L A D I S L A U C O I M B R A , N° 1 0 2 , C E N T R O , B O C A D A M A T A - A L A G O A S
E - M A I L : c p l b o c a d a m a t a . a l @ h o f m a i l . c o m
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OBJETO:
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fornecimento de serviços
de impressão/cópia/
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SESSÃO PUBLICA
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

BOCAWATA

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015-SRP

PROCESSO N° 119-017/2015

Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

CNPJ N°:

Fone(s)/Fax:

Contato:

E-mail:

Celular(es) contato:

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, bem
como seus respectivos anexos.

Local e data: de de

Assinatura

|Obs: Preenchimento com "letra de forma1

Senhor Licitante,

Caso este Edital tenha sido adquirido por meio eletrõnico, solicito a V. Sa preencher o recibo de
entrega acima e remetê-lo à Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da
Mata/AL, através do e-mail cplbocadamata.al@hotmail.com.

A não remessa de recibo exime a Comissão da comunicação de eventuais reírficações ocorridas
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

7
Bergsón Araújç^ette

Pregoeiro
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PROCESSO N° 119-017/2015

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015

O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PARA REGISTRO DE PREÇOS, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço, mediante o regime de
empreitada por preço unitário, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O
procedimento licitatório obedecerá à Lei n° 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal n° 786/2013, à
Lei Complementar n° 123, de 2006, à Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, e
subsidiariamente à Lei n° 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências
previstas neste Edital e seus Anexos.

Data da abertura da sessão pública: xx de xxxxxx de xxxx

Horário: xx:xxhs (xxxxx horas - horário local)

Endereço: Rua Ladislau Coimbra, n° 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)

1. DO OBJETO

1.1.0 objeto desta licitação é o registro de preços dos serviços continuados de
ímpressão/cópias/escaneamento, com execução mediante o regime de empreitada por
preço unitário, com solução de digitalização para integração com os sistemas da Prefeitura de
Boca da Mata, de caráter local e com acesso via rede local (TCP/IP), incluindo a logística de
suprimentos e serviços técnicos especializados, utilização de softwares de controle e
gerenciamento, a cessão de direito de uso de equipamentos com a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (EXCETO
PAPEL), para atender as necessidades da Prefeitura de Boca da Mata, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e neste Edital e seus
Anexos.

1.2. A licitação será subdivida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse; deverá,
porém, oferecer proposta para todos os itens que compõem cada lote em que pretende
competir.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço TOTAL por lote, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
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1.4. Justifica-se o agrupamento dos itens a serem contratados, pois cada lote é composto por
itens que possuem mesma natureza e guardam relação direta entre si, não ocasionando assim
restrições na concorrência, na medida em que as empresas pertencentes ao ramo de
atívidade relacionado ao objeto da licitação, potenciais contratadas, possuem plena
capacidade para a execução total dos itens reunidos nos lotes. Dessa forma, busca-se a
redução nos valores individuais dos serviços para a obtenção de menor preço global por lote,
além de evitar que a adjudicação do objeto da licitação a um número grande de prestadores
afete a eficiência das atividades administrativas desenvolvidas, bem como a continuidade dos
serviços prestados pela administração, por vezes comprometidas peios eventuais
descompassas na execução dos serviços que resultam ainda em prejuízo aos usuários da rede
pública de serviços.

1.5. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1.5.1. ANEXO l - Termo de Referência

1.5.2. ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Preços

1.5.3. ANEXO III - Minuta de Contrato

1.5.4. ANEXO IV - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor [Lei n°
9.854/99)

1.5.5. ANEXO V - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
(inciso VII do artigo 4° da Lei n° 10.520, de 2002)

1.5.6. ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte,
ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007

1.5.7. ANEXO VII - Modelo de ficha de credenciamento

2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Gabinete do Prefeito;

2.2.2. Órgãos de Assessoramento;

2.2.3. Secretaria Municipal de Articulação Política;
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2.2.4. Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças;

2.2.5. Secretaria Municipal de Assistência Social;

2.2.6. Fundo Municipal de Assistência Social;

2.2.7. Secretaria Municipal de Infraestrutura;

2.2.8. Secretaria Municipal de Saúde;

2.2.9. Fundo Municipal de Saúde;

2.2.10. Secretaria Municipal de Educação;

2.2.11. Fundo Municipal de Educação;

2.2.12. Secretaria Municipal de Cultura;

2.2.13. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Promoções e Juventude;

2.2.14. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;

2.2.15. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

2.2.16. Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n° 786/2013, e na Lei n°
8.066, de 1993.

2.3.1. Caberá ao prestador de serviços beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação
dos serviços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.3.2. As contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a 100% (cern por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Preços.
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2.3.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.

2.3.4. Em caso de eventual inadimplernento contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao prestador de serviços faltoso,
comunicando o fato ao órgão gerenciador.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e
seus Anexos.

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:

3.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;

3.2.2. Em dissolução ou em liquidação;

3.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração, nos
termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;

3.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Administração Pública, nos
termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002;

3.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do
artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

3.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;

3.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

3.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País;

3.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei
n° 8.666, de 1993.
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3.3. O descumprirnento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no
preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento
equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública
em nome do licitante, juntamente com a ficha de credenciamento devidamente preenchida
e em papel timbrado do licitante (conforme modelo anexo).

4.1.1. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus
poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-
se, de qualquer forma, durante a sessão.

4.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do
estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma
reconhecida, ou documento equivalente.

4.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar
a competência do representante do licitaníe para representá-lo perante terceiros.

4.2.2. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os
demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituição da empresa ou do registro como empresário individual.

4.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

4.4. Os documentos poderão ser apresentados ern original, em cópia autenticada por cartório
competente ou para ser autenticada pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio no início
da sessão, mediante a apresentação do respectivo original, ou ainda por meio de publicação
em órgão da imprensa oficial.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitaníe, ou o seu representante, após a fase
de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

5.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo);
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5.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, quando for o caso (conforme modelo
anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar
n° 123, de 2006;

5.1.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em
qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006,
não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não
deverá apresentar a respectiva declaração.

5.1.3. Em se tratando de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte ÍEPP1, deverá ser
apresentada também a certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de ME ou EPP, dentro do
prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de
60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação, sob pena de não usufruir do
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006;

5.1.3.1. As declarações de que tratam os itens 5.1.1 e 5.1.2 poderão ser produzidas de
próprio punho, na sessão do certame, ou reduzida a termo em ata, desde que o
representante credenciado possua outorga de poderes para tanto.

5.1.4. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados,
fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° l - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015-SRP
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015-SRP
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

5.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até l (uma) hora
antes da abertura da sessão pública.

5.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único,
endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:
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A COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
PREGÃO PRESENCIAL N°006/2015-SRP
SESSÃO EM XX/XX/20XX, ÀS XX:XX HORAS

5.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

5.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas neste Edital.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1. A proposta de preços, emitida por computador ou daíilografada, redigida em língua
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, deverá conter:

6.1.1. As especificações do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações
constantes do Termo de Referência;

6.1.2. Valores unitários e total do lote, bem corno valor GLOBAL da proposta em algarismo,
expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no
mercado, considerando os quantitativos constantes do Termo de Referência;

6.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da
execução contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

6.1.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data da sua apresentação.

6.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os serviços nos seus termos, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.2.1. A Contratada deverá arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo
57 da Lei n° 8.666, de 1993.
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7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital que sejam omissas,
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.

7.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.

7.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitern anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos liciíantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

8.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor TOTAL do lote.

8.2. O Pregoeiro convidará individualmente os liciíantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os
demais, em ordem decrescente de valor.

8.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.

8.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME)
ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123, de
2006.

8.4.1. O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP e COOP participantes que
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira
colocada não seja uma ME/EPP/COOP.

8.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado terá o
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direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da
primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos.

8.4.3. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.

8.4.4. Caso sejam identificadas propostas de liciíantes ME/EPP/COOP empatadas, no
referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das
licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subítens acírna.

8.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumirá a condição de melhor
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor
oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP
participante, prevalecerá a classificação inicial.

8.4.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a
classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao prestador de
serviços classificado em primeiro lugar.

8.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de
desempate será aquele previsto no artigo 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

a) produzidos no País;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País.

8.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o
qual os licitantes serão convocados.

8.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com
o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

8.7. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
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9. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9. l. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro iugar quanto à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

9.2.0 licitante deverá apresentar a planilha de preços, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor.

9.3. O Pregoeiro também poderá solicitar ao liciíante que apresente documento contendo o
detalhamento da proposta, para fins de verificação de sua exequibilidade, sob pena de não
aceitação da proposta.

9.4. Será desclassificada a proposta final que:

9.4.1. Contenha vícios ou ilegalidades;

9.4.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico ou Termo de
Referência;

9.4.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estimado pela Administração;

9.4.4. Apresentar preços unitários superiores àqueles estimados pela Administração,
observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

9.5. Também será desclassificada a proposta final que apresentar preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a
cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;

9.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para sua continuidade.

9.7. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

9.7.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.

9.8. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
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9.9. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitaníe deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá verificar o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

10.1.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

10.2. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar será verificada.

10.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por
cartório competente ou para ser autenticada pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de
Apoio na própria sessão, conforme forem sendo abertos os envelopes de habilitação,
mediante a apresentação do respectivo original, ou ainda por meio de publicação em
órgão da imprensa oficial.

10.3. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:

10.3.1. Relativos á Habilitação Jurídica:

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de todas as eventuais
alterações;

a.l. Os documentos acima deverão estar acompanhados do documento de
identificação do titular da empresa;

b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhados de todas as eventuais alterações
ou da consolidação respectiva;

b.l. Os documentos acima deverão estar acompanhados do(s) documento(s) de
identificação de seu(s) administrador(es);

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação do(s)
seu(s) administrador(es);

n^g*0" "oorfo )
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d. No caso de cooperativa:

d.1. A ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede;

d.2. O registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;

d.3. O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da assembleia que
os aprovou;

d.4. Os editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

d.5. A ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitação;

e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;

10.3.1.1. Quando os documentos acima, cabíveis conforme a natureza do licitante, já
tenham sido todos devidamente apresentados e juntados no credenciamento, não se
fará necessária nova apresentação;

10.3.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

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 contratual;

c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta
negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais
e à Dívida Ativa da União;

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do
licitante;

e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do
licitante;
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f. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias
e às de terceiros;

g. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

h. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com
efeitos de negativa.

10.3.2.1. Sob pena de inabilitação, as certidões relativas à regularidade fiscal deverão ter
sido expedidas a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação,
quando estas não tiver prazo de validade estabelecido pelo órgão competente
expedidor;

1 0.3.2.2. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 1 1.488, de 2007, deverá apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

10.3.3. Relativos à Qualificação Econômíco-Fínanceira:

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de
execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na
omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua
apresentação;

b. Comprovação de que possui capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total ofertado, através de certidão expedida pela Junta Comercial da
respectiva sede.

10.3.4. Relativos à Qualificação Técnica:

a. Comprovação da capacitação técnico-operacional: apresentação de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante,
relativos à execução dos serviços que compõem o objeto:

10.3.5. Documentos Complementares:

a. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme Lei n° 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002, conforme
modelo anexo a este Edital.
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10.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal
das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34
daLein0 1 1.488, de 2007.

10.4.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de
julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.

10.5. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

10.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.7. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação.

10.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

10.8.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na
comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por
igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

10.8.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

10.8.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização
fiscal para a abertura da fase recursal.

10.8.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Leí n° 8.666, de
1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
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10.9. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todos os licitantes
presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao
julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final, contendo a planilha atualizada dos preços e eventuais justificativas
apresentadas pelo proponente vencedor, deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro.

11.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou
digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2. Não serão aceitos, quando da readequação dos preços, que estes se apresentem
superiores àqueles inicialmente ofertados em sua proposta escrita, contida no Envelope n° l.

11.1.3. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência
do licitante vencedor, para fins de pagamento.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e no momento de aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o
licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, qualquer licitante poderá, ao final da
sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando
lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do recurso, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual
prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à
autoridade competente quando mantiver sua decisão.

12.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
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12.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o
caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14 DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de prestadores de serviços a serem registrados, convocará os
interessados para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocação, proceder à
assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade,
terá efeito de compromisso de prestação de serviços, nas condições estabelecidas.

14.1.1. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante
o seu transcurso, for solicitado pelo liciíante convocado, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo órgão gerenciador.

14.2. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus
Anexos, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação,
para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os
requisitos de habilitação, assinara Ata.

14.3. O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver.

15. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de até 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura.

15.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do Decreto
Municipal n° 786/2013, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação,
não ultrapasse 01 (um) ano.
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16. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO

14.1. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor
obedecerão à disciplina do Decreto Municipal n° 786/2013, conforme previsto na Minuta de
Ata anexa ao Edital.

17. DA CONTRATAÇÃO COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS

17.1. A contratação com o prestador de serviços registrado, de acordo com a necessidade do
órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de serviços ou outro instrumento similar, conforme disposto
no artigo 62 da Lei n° 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto
Municipal n° 786/2013.

17.1.1. As condições de prestação dos serviços constam do Termo de Referência anexo ao
Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação
específica, no respectivo pedido de contratação.

17.2. O órgão convocará a prestadora de serviços com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

17.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
prestador de serviços e aceita pela Administração.

17.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

17.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

17.4.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato.

17.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade corn as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

17.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
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verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo
dando ciência à Administração.

18. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO

18.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua
assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos,
limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei n°
8.666, de 1993.

18.1.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

18.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública,
visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em
relação à realização de uma nova licitação.

18.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando:

18.3.1. A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a
Administração, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido
declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os efeitos;

18.3.2. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

18.3.3. A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos
fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano
de vigência da contratação;

18.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência, no Edital, na Ata de Registro de Preços e na minuta do instrumento de Contrato.

20. DO PAGAMENTO

20.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
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20.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhomento dos serviços
executados.

20.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente prestados.

20.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ónus para a Contratante.

20.4. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

20.4.1. não produziu os resultados acordados;

20.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;

20.5. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das
condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento.

20.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.

20.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

20.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

20.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% [seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = lx N xVP
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r

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

l = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

(6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

21. DO REAJUSTE

21.1. Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de l (um)
ano, mediante a aplicação do índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M).

21.2. O interregno mínimo de l (um) ano será contado:

a. Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas
constante do Edital;

b. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu
ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

21.3. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de l
(um) ano, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

21.3.1. Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.

21.3.1.1. Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser
pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de l (um) ano, contado na forma
prevista neste Edital.

21.3.1.2. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o
novo índice de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no
termo aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido
tão logo seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão.

21.4. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:
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a. A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de l (um) ano;

b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros;

21.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data da solicitação da Contratada.

21.6. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.

22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

22.1. Os recursos para a contratação do serviço objeto do presente registro de preços, de
acordo com os quantitativos efetivarnente contratados, possuem dotação orçamentaria
própria e serão certificados por ocasião de cada contratação.

23. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23. l. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

23.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, ou não assinar o contrato, quando
convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;

23.1.2. Apresentar documentação falsa;

23.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

23.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

23.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

23.1.6. Cometer fraude fiscal;

23.1.7. Fizer declaração falsa;

23. l .8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

23.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Processo n° 119-017/20/5
Pregoo Presencial n° 000/2015-SRP Pag. 23/26



l
-* ., > •l », L i



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

BOC

a. Multa de até 10% [dez por cento) sobre o valor estimado do[s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
cinco anos;

23.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

23.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Termo de Referência.

23.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

23.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caraíer educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

23.6. As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou,
quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa e cobradas judicialmente.

23.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer
licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
pregão.

24.1.1. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para
a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das
modificações no Edital.

24.2. Não serão admitidos recursos e impugnações enviados através de e-mail, devendo os
mesmos serem apresentados por escrito, instruídos com os documentos necessários ao seu
conhecimento devidamente anexados, e protocolados no protocolo geral do órgão.

24.3. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
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24.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

24.5. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.

24.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.7.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência
de prestação dos serviços em igualdade de condições.

24.8. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-
lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado.

24.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.10. O licitante deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, se
for o caso, para representá-lo na execução do contrato.

24.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.

24.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.

24.13. A ausência de apresentação de qualquer das declarações constantes deste Edital e
seus anexos, poderá ser sanada na própria sessão, na fase correspondente, mediante_ a
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emissão da(s) mesma(s) pelo representante da licitante devidamente credenciado, de próprio
punho ou reduzida a termo na ata da sessão pública;

24.14. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.15. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força maior ou
caso fortuito, aceitável a juízo do Pregoeiro;

24.16. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital.

24.17. O Edita! e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço
constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 13 horas.

24.17.1. O Edital também poderá ser disponibilizado por meio eletrônico, através de
solicitação enviada ao e-mail cplbocadamata.al@hotmail.com, que será atendida em até
24 (vinte e quatro) horas, devendo a referida solicitação conter todos os dados necessários
para identificação da licitante interessada.

24.18. Os autos do processo administrativo permanecerão corn vista franqueada aos
interessados no órgão, situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário
das 08 horas às 13 horas.

24.19. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos
termos do artigo 5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002.

24.20. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002, da
Lei Complementar n° 123, de 2006, da Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor,
e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

24.21. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Boca da
Mata, Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro.

Município de Boca da Mata/AL, xx de xxxxxx de 20xx.

Bergsón Araúj^eite
Pregoeiro
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ANEXO

TERMO DE REFERENCIA

1.OBJETO

1.1. Registro de preços para contratação dos serviços continuados de
impressõo/cópias/escaneamento, com execução mediante o regime de empreitada por
preço unitário, com solução de digiíalização para integração com os sistemas da Prefeitura de
Boca da Mata, de caráter local e com acesso via rede local (TCP/IP), incluindo a logística de
suprimentos e serviços técnicos especializados, utilização de softwares de controle e
gerenciamento, a cessão de direito de uso de equipamentos com a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (EXCETO
PAPEL), para atender as necessidades da Prefeitura de Boca da Mata, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

LOTE 01 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIAS/ESCANEAMENTO

ITEM

1.1

1.2

1.3

DESCRIÇÃO
DETALHADA DOfS)

SERVIÇO(S)

Impressora laser
monocromática, A4 e
oficio -42 pprn
Multifuncional laser
Colorida, A4, oficio e A3
- 30 ppm
Scanner, A4 e A3 - 40
ppm

QUANT.
EQUIP.

18

10

10

FRANQUIA
ESTIMADA
MENSAL

1 80.000

25.000

Sem
franquia

PREÇO
UNIT.

CÓPIA

-

-

Sem
franquia

PREÇO
ESTIMADO

MENSAL (R$)

-

-

-

PREÇO

ESTIMADO
ANUAL (R$)

-

-

-

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de prestação do
serviço em igualdade de condições.

2. QUANTIDADE ESTIMADA DE IMPRESSÕES / CÓPIAS

2.1. Franquia estimada:

2.1.1. Impressoras laser monocromática: franquia mensal estimada de 10.000 (dez mil)
impressões/cópias por equipamento e franquia global mensal de 180.000 (cento e oitenta
mil) impressões/cópias (18 equipamentos);
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2.1.2. Impressoras laser colorida: franquia mensal estimada de 2.500 {dois mil e quinhentas)
impressões/cópias por equipamento e franquia global mensal de 25.000 (vinte e cinco mil)
impressões/cópias [10 equipamentos);

2.1.3. Só serão pagas as impressões/cópias realizadas, não excedendo nenhum custo sobre
a locação das impressoras;

2.1.4. A quantidade da franquia é meramente uma média estimada pela Administração,
onde cada impressora poderá ou não ultrapassar este quantitativo, não sendo vinculativo.

2.2. Impressões excedentes:

2.2.1. Os preços das impressões/cópias excedentes serão os mesmos preços unitários das
franquias;

5.2.2. As impressões/cópias excedentes somente serão pagas se ultrapassarem o limite da
franquia global mensal;

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A presente licitação servirá para a contratação dos serviços acima elencados, necessários
à execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos que compõem esta Administração.
Outrossim, optou-se pela adoção do Sistema de Registro de Preços por se tratar de serviços
com necessidade de aquisições frequentes, remunerados por unidade de medida ou em
regime de tarefa e sem possibilidade de definição prévia, com segurança, do quantitativo a ser
demandado no período, nos termos do Decreto Municipal n° 786/2013.

3.2. Justifica-se o agrupamento dos itens a serem contratados, pois cada lote é composto por
itens que possuem mesma natureza e guardam relação direía entre si, não ocasionando assim
restrições na concorrência, na medida em que as empresas pertencentes ao ramo de
atividade relacionado ao objeto da licitação, potenciais CONTRATADAS, possuem plena
capacidade para a execução total dos itens reunidos nos lotes. Dessa forma, busca-se a
redução nos valores individuais dos serviços para a obtenção de menor preço global por lote,
além de evitar que a adjudicação do objeto da licitação a um número grande de prestadores
afete a eficiência das atividades administrativas desenvolvidas, bem como a continuidade dos
serviços prestados pela administração, por vezes comprometidas pelos eventuais
descompassas na execução dos serviços que resultam ainda em prejuízo aos usuários da rede
pública de serviços.

3.3. O projeío de contratação de serviço de Impressão/Cópias/Escaneamento departamental
visa prover a Prefeitura de Boca da Mata de um modelo eficiente e eficaz, capaz de atender a
todas as demandas de impressão, cópia, digitalização de documentos, através da instalação
de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, atendendo de forma continuada e
controlada, evitando desperdícios e descontinuidade causada pela falta de insumos e de
manutenção dos equipamentos.
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4. DOS EQUIPAMENTOS

4.1. Especificações técnicas dos equipamentos:

Descrição
Velocidade de 42ppm para cópias/impressões e 35imp para escaneamento por minuto;
Resolução de 1200dpi; Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas; Impressão duplex
automática; Alimentador automático reverso de, no mínimo, 50 folhas; Controle de acesso
através de senha; Painel na língua portuguesa; Conexão em rede ethernet 10/100 e USB;
Memória de 264 MB expansível; Compatíveis com sistemas operacionais Microsoft Windows
XP/Vista/Seven e Linux; Processador de 600 MHz; Capacidade de escanear diretamente
para rede e para e-mail; Cópias múltiplas 1 a 999.
Velocidade de 30 cópias/impressoes/escaneamento por minuto em papel A4; Resolução
de óOOdpi; Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas; Impressão duplex automática;
Alimentador automático reverso de, no mínimo, 50 folhas; Controle de acesso através de
senha; Painel na língua portuguesa; Conexão em rede ethernet 10/100 e USB; Memória
mínima de 516 MB expansível; Compatíveis com sistemas operacionais Microsoft Windows
XP/Vista/Seven e Linux; Processador de 600 MHz; Capacidade de escanear diretamente
para rede e para e-mail; Compatível com gramatura de papel de, no mínimo, 220grs;
Cópias múltiplas t a 999.
Possuir sensor de captura com tecnologia CCD (Charge-Coupled Device) na frente e no
verso do Alimentador Automático de Documentos (AAD); Alimentador Automático de
Documentos com suporte para;

• Mínimo de 80 folhas na bandeja de entrada;
• Possuir recurso selecionável pelo driver para a digitalização de documentos A3 no

alimentador automático;
• Digitalizacão de documentos longos de no mínimo 3 metros através do Alimentador

Automático de Documentos (AAD);
• Documentos com gramatura de 34 até 400g/m2;
• Digitalizacão da frente e do verso do documento em uma única passagem;
• Digitalizacão de documentos no tamanho A4, com resolução de 300 dpi e em modo

preto e branco, tons de cinza e colorido em 60 páginas por minuto (simplex) ou 120
imagens por minuto (duplex);

Suportar de documentos de no mínimo 51 x 54 mm; Possuir no AAD, sistema de separação
de folhas através de rolete de contenção; Possuir interface USB 2.0 para conexão com
computador; Resolução ótica de óOOdpi;
Resolução de saída de lOOdpi a 1200dpi; Sensor de múltipla alimentação ultrasônico; Possuir
ciclo diário de digitalizacão de no mínimo 6.000 folhas; Possuir como fonte de iluminação a
tecnologia LED para a digitalizacão; Possuir proteção inteligente contra danos a
documentos que monitora individualmente cada papel tracionado no alimentador
automático; Possuir fundo branco para digitalizacão de documentos de baixa gramatura
ou translúcido; Possuir drivers ISIS e TWAIN, com suporte para sistemas Windows 7 e Windows
8;
Software com as seguintes funcionalidades: Reconhecimento de caracteres em Português-
BR (OCR) para geração de arquivos PDF pesquisáveis, Word, Excel e PowerPoint;

• Detecção e correção automática do ângulo e inclinação da imagem;
• Rotação automática de imagem baseada no conteúdo do documento;
• Conversão de imagens/texto em tons de cinza para preto e branco;
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• Detecção e eliminação de páginas em branco;
• Possuir capacidade de eliminar ou preencher automaticamente perfurações

oriundas de perfuradores de papel nas imagens;
• Possuir recurso para ênfase de linhas da imagem, para melhorar documentos claros;
• Possuir recurso de suavizacão de fundo nas imagens para diminuir o tamanho do

arquivo;
• Possuir recurso para detecção automática de documentos coloridos ou

monocromáticos;
• Inserção, exclusão e reorganização de imagens do documento;
• Gerar de saída TIFF, BMP, JPG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, DOC, XLS e PPT.
• Suportar criação e gerenciamento de perfis de digitalização, contendo regras de

nomes, formatos de arquivos, separação automática de documentos por código de
barras, podendo ser cada uma dessas configurações diferentes para cada um dos
perfis;

• Possuir recurso para gerar arquivos de índices, utilizando códigos de barras e/ou OCR
nas imagens digítalizadas, e criar automaticamente estes arquivos nos formatos TXT,
CSV ou XML;

• Permitir rotacionar as imagens;
Software de gerenciamento via rede de um ou rnais scanners para monitorar a troca de
itens de consumo, mensagens de erros e atualização de drivers destes equipamentos;
Fornecer carta do fabricante com menção ao edital atestando que, a empresa está apta a
fornecer, ministrar treinamentos, e também oferecer suporte e assistência técnica para o
modelo do equipamento em questão.

5. CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS

5.1. Requisitos comuns a todos os equipamentos

a. Equipamentos novos, em linha de produção, primeira locação, comprovada através
de nota fiscal do fabricante, com garantia, inclusive ao toner e peças;

b. A CONTRATADA devera apresentar comprovação do programa de destinação
ambientalmente correta a ser dada a todos os recipientes e resíduos dos suprimentos,
em conformidade com a legislação Lei n° 12.305/2010 e os preceitos de preservação
ambiental; esta comprovação deverá ser expedida pelo fabricante dos equipamentos,
e entregue junto à proposta;

c. Software de instalação e drivers de impressão;

d. Utilização de carga remota via Rede;

e. Configuração dos Equipamentos via Rede ou Web;

f. Função de impressão multi-páginas;

Processo n° l 19-0 f 7/20 i 5
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g. Contabilização de impressão para cada Usuário individualmente em tempo real
inclusive garantindo o cancelamento da contabilização via software;

h. Todos os equipamentos devem ser Compatíveis com Linux, Windows 2003, Windows
2008, XP, UNIX, Windows Vista e Windows 7;

i. Possuir tensão de 110/220V, havendo necessidade, a licitante deverá fornecer os
equipamentos com transformador / estabilizador;

5.2. Requisitos comuns a todas as multifuncionais e impressoras laser

a. Software de instalação e drivers de impressão;

b. Utilização remota via Rede;

c. Configuração dos equipamentos via Rede ou Web;

d. Função de impressão multi-páginas;

e. Software de contabilização para qualquer tipo de Requisição ou Job;

f. Contabilização de impressão para cada usuário individualmente em tempo real;

g. Ferramenta de análise de nívet de utilização ou subutilízação dos equipamentos e/ou
recursos;

h. Gerenciamento remoto das impressoras em rede com recursos em status on-line;
gerenciamento centralizado (Via Rede e Web); alertas em tempo real. Realização de
inventario completo; log detalhado por equipamento, usuário, tipo de trabalho, hora,
número de páginas impressas;

5.3. Requisitos comuns a todas as multifuncionais laser

a. Digitalização nos formatos mínimo: tiff, jpg e pdf;

b. Possuir entrada USB;

c. Nas possibilidades de digitalização descritas, deverá ser possível realizar a operação de
digitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem a necessidade
de utilização de urn rnicrocomputador;

Processo n° 1Í9-017/20Í5
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d. O equipamento deverá ser acompanhado de todos os softwares e documentação
necessários à implementação das possibilidades de dígitalização descritas;

e. Quando o software não for do mesmo fabricante do equipamento, o liciíante deverá
apresentar carta do fabricante do multifuncional homologando o funcionamento

6. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

6.1. Os equipamentos serão instalados em locais a serem definidos pela Administração
Municipal;

6.2. A CONTRATANTE deverá proceder a instalação e desinstalação de Impressoras dentro de
cada localidade. Caso seja mudada a localidade de instalação, o remanejamento/transporte
ocorrerá por conta da CONTRATANTE;

6.3. A CONTRATANTE deve garantir que durante a execução dos serviços os ambientes sejam
mantidos em perfeitas condições de higiene e segurança. Após a conclusão do atendimento
de um chamado técnico, deverá ser efetuada limpeza geral no ambiente, eventualmente
afetado pela atuação do técnico da empresa CONTRATADA;

6.4. A CONTRATANTE será responsável pelo fornecimento de toda a ínfraestrutura necessária
para instalação e funcionamento dos equipamentos, como local físico, tomadas elétricas,
pontos de acesso à rede;

6.5. Após a implantação do equipamento, a CONTRATADA deverá prestar serviço contínuo de
manutenção preventiva e reposição de suprimentos, como toners e cartuchos de tintas, a fim
de manter a qualidade do serviço de impressão no melhor nível possível.

7. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

7.1.1. emitida a solicitação a CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para
disponibilizar os equipamentos, devidamente instalados e munidos dos suprimentos;

7.1.2. Os equipamentos e materiais recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas;

7.1.3. As solicitações de suprimentos, manutenções e transferência de local dos
equipamentos deverão ser atendidas em no máximo 48 (quarenta e oito) horas a partir do
chamado;
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7.1.4. Os equipamentos pendentes de assistência técnica há mais de 24 (vinte e quatro)
horas e aqueles que apresentem frequentes problemas técnicos deverão ser substituídos em
até 48 (quarenta e oito) horas a partir do chamado, sem ónus para a CONTRATANTE;

7.1.5. será considerado executado o serviço quando atestado por servidor especialmente
designado, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas,
devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

8. DOS SERVIÇOS

8.1. Os serviços a serem prestados deverão atender aos requisitos abaixo informados:

8.1.1. Fornecimento de equipamentos de ultima geração, novos e sem uso, devidamente
instalados, sendo que as impressoras lasers e as multifuncionais devem ser,
preferencialmente, do mesmo fabricante, bem como os drivers e softwares aplicados para
as soluções exigidas em todo este anexo, visando à padronização do hardware/sofíware
tornando uniformes os procedimentos e todos os serviços a serem executados e ou utilizados;

8.1.2. Fornecimento dos suprimentos: toner, e kits de manutenção das impressoras novas e
originais do fabricante, não serão aceitos remanufaturados, envazados, ou similiares;

8. l .3. Fornecimento de suporte técnico quando necessário;

8.1.4. Fornecimento de assistência técnica on-s/te;

8.1.5. Fornecimento de software para gerenciamento e monitoramento on í/ne do ambiente,
informando níveis de abastecimento de papel e toner, necessidades de troca de kits de
manutenção, contabilização das impressões e digitalizações de cada equipamento;

8.1.6. Fornecimento de licenças de uso de Sistema informatizado de Registro e
acompanhamento dos chamados técnicos para gestão e monitoramento das ocorrências
para a Prefeitura de Boca da Mata, Help Desk;

8.1.7. Treinamento mínimo para 02 (dois) funcionários da Prefeitura de Boca da Mata
unidade Sede, no software de contabilização de recursos das impressoras, a ser fornecido
pela CONTRATADA. Esses funcionários serão responsáveis pelo monitoramento, gestão e
aprovação dos relatórios de bilhetagem a serem gerados pela respectiva ferramenta;

8.1.8. Quando da emissão dos relatórios mensais de impressões/cópias 01 (um) funcionário
da empresa deverá acompanhar os funcionários treinados da Prefeitura Municipal de Boca
da Mata, no intuito, também, de verificar o estado de conservação e uso dos equipamentos;
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8.1.9. Gestão de páginas impressas, copiadas e digitalizadas, com a disponibilização de
sistema de informação, possibilitando contabilização e bilhetagem. Está incluso também o
gerenciamento através de servidor de impressão que será de propriedade da CONTRATADA;

8.1.10. Gestão de Suporte, com o suporte aos equipamentos e aos usuários, realização de
atendimento gerado por chamados do órgão CONTRATANTE, troca de equipamentos
defeituosos;

8.1.11. Os equipamentos deverão ser disponibilizados em cada unidade e local definido pela
CONTRATANTE. A licitante deverá apresentar prospectos das unidades de reprografia
oferecidas para os serviços, em idioma português ou com a devida tradução;

8.1.12. As despesas decorrentes de transporte dos equipamentos para manutenção, dentro
do período de vigência contratual, serão de responsabilidade da CONTRATADA;

8.1.13. As unidades departamentais, ou ilhas de impressão, deverão funcionar em rede,
permitindo que o usuário de uma determinada unidade possa, a qualquer momento, no
caso de defeito ou paralisação da sua unidade servidora, direcionar as suas impressões para
uma segunda unidade mais próxima;

8.1.14. Todas as impressoras e multifuncionais, para efeito de auditoria, deverão possuir
recurso de contabilização de volumes impressos pelo próprio hardware, independentemente
do software de gestão, para confirmação dos quantitativos informados nos relatórios;

8.1.15. Caso sejam necessários transformadores e/ou estabilizadores para garantia do carreto
funcionamento dos equipamentos, os mesmos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA;

8.1.16. A CONTRATADA será responsável em 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, deverá ser disponibilizado no mínimo 01 (um)
cartucho adicional de toner para os equipamentos instalados, para cada toner substituído
deverá ser enviado um novo;

9. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

9.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da
Lei n° 10.520, de 2002.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA obriga-se a:

10.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
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10.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;

10.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a terceiros;

10.1.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.1.5. apresentar à CONTRATANTE quando for o caso, a relação nominal dos empregados
que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;

10.1.6. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;

10.1.7. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

10.1.8. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

10.1.9. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10. l. 10. manter durante toda a vigência do contrato, ern compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

10.1.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

10.1.12. arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
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11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

11.1.1. proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;

11.1.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.1.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem corno o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

11.1.4. notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

11.1.5. pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

11.1.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12. AVALIAÇÃO DO CUSTO

12.1. O custo estimado foi apurado a partir da média aritmética de orçamentos recebidos de
empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado com o objeto.

12.1.1. A estimativa de custo do objeto constará apenas nos autos do procedimento da
licitação, podendo ser informada aos interessados mediante solicitação encaminhada à
Comissão Permanente de Licitação, através dos endereços físico e eletrônico constantes no
respectivo Edital, nos termos do Acórdão 1153/2013 do Plenário do TCU.

13. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por
meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666,
de 1993.
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13.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

13.1.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
nos critérios previstos no Termo de Referência.

13.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for
o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

14. DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de
2002, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

14.1.2. Apresentar documentação falsa;

14.1.3. Comportar-se de modo ínidôneo;

14.1.4. Cometer fraude fiscal;

14.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços
ou no Contrato.

14.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

Processo n° 119-017/20)5
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b.l. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o
valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com Prefeitura Municipal de Boca da
Mata, pelo prazo de até dois anos;

c.l. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar
com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal,
estadual, do Distrito Federal ou municipal.

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;

14.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

14.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais
que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

14.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

14.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de aios ilícitos praticados.

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-ã em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de ]993.
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14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da CONTRATANTE, ou deduzidos da garantia, se houver,
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

14.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

14.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14.8. As ínfrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas
no Edital.
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ANEXO II

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PP006/2015

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015

PROCESSO N° 119-017/2015

VALIDADE: XX (XXXX) MESES

Aos XX dias do mês de XXXXXX do ano de XXXX, o MUNICÍPIO DE BOCA DA
MATA/AL com sede administrativa na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, 224, Centro, Boca da Mata,
Alagoas, inscrito no CNPJ sob o n° 12.264.396/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito, Sr.
Gustavo Dantas Feijó, brasileiro, portador da cédula de identidade n° 767035 SSP/AL, inscrito no
CPF sob o n° 524.759.994-20, no uso de suas atribuições legais;

Nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto Municipal n° 786/2013, da Lei n°
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666,
de 1993, e as demais normas legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para
Registro de Preços n° 006/2015, conforme resultado homologado em XX/XX/XXXX;

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a contratação dos itens constantes na proposta
vencedora transcrita em Anexo desta Ata, conforme especificações do Termo de Referência, que
passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa
XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n° XXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXX, no
Município de XXXXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXXXX, portador(a) da Cédula de
Identidade n° XXXX e CPF n° XXXXXX, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para contratação do serviço continuado de
impressão/cópia/escaneamento (LOTE(S) VENCIDO(S) PELA EMPRESA), mediante o regime de
empreitada por preço unitário, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de
Boca da Mata, conforme descrição, quantidades e valores descritos em Anexo(s).
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1.1.1. A descrição e a especificação detalhada do serviço e das tarefas que o compõem
constam do Termo de Referência.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor global desta Ata é de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXX), distribuídos da seguinte forma:

N° LOTE

XXX

DESCRIÇÃO DO LOTE

NOME DO LOTE VENCIDO PELA EMPRESA

VALOR TOTAL

R$ XXXXXX

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.

3.2. São participantes os seguintes órgãos:

3.2.1. Gabinete do Prefeito;

3.2.2. Órgãos de Assessoramento;

3.2.3. Secretaria Municipal de Articulação Política;

3.2.4. Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças;

3.2.5. Secretaria Municipal de Assistência Social;

3.2.6. Fundo Municipal de Assistência Social;

3.2.7. Secretaria Municipal de Infraestrutura;

3.2.8. Secretaria Municipal de Saúde;

3.2.9. Fundo Municipal de Saúde;
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3.2.10. Secretaria Municipal de Educação;

3.2.11. Fundo Municipal de Educação;

3.2.12. Secretaria Municipal de Cultura;

3.2.13. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Promoções e Juventude;

3.2.14. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;

3.2.15. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

3.2.16. Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;

3.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n° 786/2013, e na Lei n° 8.666, de
1993.

3.3.1. Caberá ao prestador de serviços beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação
dos serviços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

3.3.2. As contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Preços.

3.3.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.

3.3.4. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao prestador de serviços faltoso,
comunicando o fato ao órgão gerenciador.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de XX (XXXX) meses, a contar da data de sua
assinatura.
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4.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do Decreto
Municipal n° 786/2013, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação, não
ultrapasse 01 (um) ano.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
prestadores dos serviços.

5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.3.1. Convocar o prestador de serviços visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;

5.3.2. Frustrada a negociação, o prestador dos serviços será liberado do compromisso
assumido; e

5.3.3. Convocar os demais prestadores de serviços visando igual oportunidade de
negociação.

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o prestador dos
serviços, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.4.1. Liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de prestação dos serviços; e

5.4.2. Convocar os demais prestadores de serviços visando igual oportunidade de
negociação.

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.

5.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata
de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
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6. CLAUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

6.1. O prestador dos serviços terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

6.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

6.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

6.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de
Preços.

6.2. O prestador dos serviços poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do prestador dos serviços aos órgãos participantes, se houver.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS

7.1. A contratação com o prestador de serviços registrado, de acordo com a necessidade do
órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de serviços ou outro instrumento similar, conforme disposto
no artigo 62 da Lei n° 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto
Municipal n° 786/2013.

7.1.1. As condições de execução dos serviços constam do Termo de Referência anexo ao
Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação
específica, no respectivo pedido de contratação.

7.2. O órgão convocará a prestadora de serviços com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
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7.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

7.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

7.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

7.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

7.4.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato.

7.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

7.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando
ciência à Administração.

B. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO

8.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua
assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos,
limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei n°
8.666, de 1993.

8.1.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública,
visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em
relação à realização de uma nova licitação.

8.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando:

8.3.1. A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administração,
nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido declarada inídônea
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos;
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8.3.2. A Contratado não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.3.3. A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos
ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de
vigência da contratação;

8.3.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. A Contratada obriga-se a:

9.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

9.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;

9.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros;

9.1.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.1.5. apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;

9. l .6. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;

9.1.7. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

9.1.8. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
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9.1.9. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9. l. 10. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.11. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

9.1.12. arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § l ° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

9.2. A Contratante obriga-se a:

9.2.1. proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;

9.2.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o norne dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

9.2.4. notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.2.5. pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

9.2.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10. CLÁUSULA DEZ - DO PAGAMENTO
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10.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

10.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços
executados.

10.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente prestados.

10.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ónus para a Contratante.

10.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a
manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

10.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.

10.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

10.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

10.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórias proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

l = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

1 = (ó /100)
365
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N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

11. CLÁUSULA ONZE- DO REAJUSTE

10.1. Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de l (um)
ano, mediante a aplicação do índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M).

10.2. O interregno mínimo de l (um) ano será contado:

a. Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas
constante do Edital;

b. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu
ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

10.3. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de l
(um) ano, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

10.3.1. Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.

10.3.1.1. Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser
pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de l (um) ano, contado na forma
prevista neste Edital.

10.3.1.2. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o
novo índice de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no
termo aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido
tão logo seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão.

10.4. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

a. A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de l (um) ano;

b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros;
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10.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data da solicitação da Contratada.

10.6. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilarnento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso ern que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.

12. CLÁUSULA DOZE - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

12.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo
dará ciência à Administração.

12. l. l. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora dos serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666,
de 1993.

12.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltqs ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

• 13. CLÁUSULA TREZE - DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

13.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não
assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata
de Registro de Preços;

13.1.2. Apresentar documentação falsa;

13.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

13.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
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13.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.6. Cometer fraude fiscal;

13.1.7. Fizer declaração falsa;

13.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

13.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Multa de até 10% [dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
cinco anos;

13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

13.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, e da Lei n°
10.520, de 2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:

13.3. l. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

13.3.2. Apresentar documentação falsa;

13.3.3. Comportar-se de modo inidôneo;

13.3.4. Cometer fraude fiscal;

13.3.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços
ou no instrumento de contrato.

13.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação:

b. Multa:
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b.l. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o
valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Boca
da Mata, pelo prazo de até dois anos;

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

13.4.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

13.5. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as
empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

13.5.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

13.5.2. tenham praticado atas ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

13.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado á
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.
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13.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

13.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14. CLÁUSULA QUINZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão
Presencial para Registro de Preços n° 006/2015 e a proposta da empresa.

14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002, do
Decreto Municipal n° 786/2013, da Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da
Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

14.3. O foro para dirimir questões relativas â presente Ata será o da Comarca de Boca da Mata,
Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro.

Município de Boca da Mata/AL, XX de XXXXXX de XXXX.

Representante do Órgão

Representante da Empresa

ANEXO l DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PP006/2015
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Este documento é parte da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre o
Município de Boca da Mata e a empresa XXXXXXXXXX, cujos itens e respectivos preços estão a
seguir descritos na proposta de preços anexada, em face da realização do Pregão Presencial n°
006/2015-SRP.
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ANEXO

MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N° 119-017/2015

CONTRATO N° PPXX/20XX-X

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XXXXXX
(LOTE(S) A SER(EM) CONTRATADO(S)) QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, E A
EMPRESA XXXXXXXXXX.

O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL, com sede na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, 224,
Centro, Boca da Mata, Alagoas, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.264.396/0001-63, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. Gustavo Dantas Feijó, brasileiro, portador da cédula de
identidade n° 767035 SSP/AL, inscrito no CPF sob o n° 524.759.994-20, no uso de suas atribuições
legais, doravante denominado(a) simplesmente CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXX,
inscrita no CNPJ sob o n° XXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXX, no Município de
XXXXXX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXXXX, portador(a)
da Cédula de Identidade n° XXXX e CPF n° XXXXXX, tendo em vista o que consta no Processo n°
119-017/2015, e o resultado final do Pregão Presencial n° 006/2015-SRP, com fundamento na Lei n°
8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento,
mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.0 contrato tem como objeto a prestação de serviços continuados de
impressão/cópias/escaneamento (LOTE(S) A SER(EM) CONTRATADO(S)), com execução
mediante o regime de empreitada por preço unitário, com solução de digitalização para
integração com os sistemas da Prefeitura de Boca da Mata, de caráter local e com acesso via
rede local (TCP/IP), incluindo a logística de suprimentos e serviços técnicos especializados,
utilização de softwares de controle e gerenciamento, a cessão de direito de uso de
equipamentos com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva,
fornecimento de peças e suprimentos necessários [EXCETO PAPEL), para atender as
necessidades da Prefeitura de Boca da Mata conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos, de acordo com os valores
ofertados pela Contratada, constantes em Anexo deste instrumento.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão
Presencial n° 006/2015-SRP, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada
por preço unitário.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

3.1.1. emitida a solicitação a CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para
disponibilizar os equipamentos, devidamente instalados e munidos dos suprimentos;

3.1.2. Os equipamentos e materiais recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas;

3.1.3. As solicitações de suprimentos, manutenções e transferência de local dos
equipamentos deverão ser atendidas em no máximo 48 (quarenta e oito) horas a partir do
chamado;

3.1.4. Os equipamentos pendentes de assistência técnica há mais de 24 (vinte e quatro)
horas e aqueles que apresentem frequentes problemas técnicos deverão ser substituídos em
até 48 (quarenta e oito) horas a partir do chamado, sem ónus para a CONTRATANTE;

3.1.5. será considerado executado o serviço quando atestado por servidor especialmente
designado, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas,
devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA obriga-se a:

4.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

4.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo fixado no Termo de Reterência, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;

4.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, propostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros;
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4.1.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

4.1.5. apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados
que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;

4.1.6. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;

4.1.7. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

4.1.8. relatar à Administração ioda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

4.1.9. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.1.10. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.1.11. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

4.1.12. arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § l ° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

5.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de
Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
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6.1.1. proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;

6.1.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.1.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

6. l .4. notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

6.1.5. pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

6.1.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor do contrato é de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXX).

7.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais
de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

9.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua
assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos,
limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei n°
8.666, de 1993.

9.1.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

9.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública,
visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em
relação à realização de uma nova licitação.
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9.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando:

9.3.1. A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar conn a Administração,
nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido declarada inidônea
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos;

9.3.2. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.3.3. A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos
ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de
vigência da contratação;

9.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

9. CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

9.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA.

9.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que conterá o detalhamento dos serviços
executados.

9.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente prestados.

9.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ónus para a CONTRATANTE.

9.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a
manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.

9.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
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9.7. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

9.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = lx N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

l = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

1 = (A 7100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

10. CLÁUSULA DEZ - DO REAJUSTE

10.1. Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de l (um)
ano, mediante a aplicação do índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M).

10.2. O interregno mínimo de l (um) ano será contado:

a. Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas
constante do Edital;

b. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu
ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

10.3. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de l
(um) ano, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

10.3.1. Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.
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10.3.1.1. Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser
pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de l (um) ano, contado na forma
prevista neste Edital.

10.3.1.2. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o
novo índice de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no
termo aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido
tão logo seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão.

10.4. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

a A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de l (um) ano;

b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros;

10.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data da solicitação da Contratada.

10.6. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.

11. CLAUSULA ONZE- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados em orçamento próprio para este exercício, na dotação abaixo
discriminada:

Funcional(is) Programática(s): XXXXXXXXXXXXXXXX

Elemento(s) de Despesa: XXXXXXXXXXXXXXXX

12.1. As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentarias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

12. CLÁUSULA DOZE - DA FISCALIZAÇÃO

12.1. 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 representante da
Administração, especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.
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12.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

12.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos no Termo de Referência e especificações do objeto contratual.

12.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for
o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.4. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de
sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

12.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

13. CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

13.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado da contratação.

13.2.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

14. CLÁUSULA CATORZE - DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, e da Lei n° 10.520, de
2002, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

14.1.2. Apresentar documentação falsa;

Processo n° 119-017/2015
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14.1.3. Comportar-se de modo inidòneo;

14.1.4. Cometer fraude fiscal;

14.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato.

14.2. A Contratada que cometer qualquer das infracões discriminadas acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

b.l. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

b. 2. Compensatória de até 10% [dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de ínexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o
valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com Prefeitura Municipal de Boca da
Mata, pelo prazo de até dois anos;

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

14.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

14.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as
empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

14.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

14.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

Processo n° 1 1 9-0 í 7/20 15
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14.3.3, demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de aios ilícitos praticados.

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados Judicialmente.

14.6.1, Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

14.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

15. CLÁUSULA QUINZE - DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993:

15.1.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

15.1.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

15.1.3. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão do serviços, nos prazos estipulados;

15.1.4. o atraso injustificado no início do serviço;

15.1.5. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

15.1.6. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no Contrato;

Processo n° 119-0/7/20)5
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15.1.7. o desaíendimento às determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

15.1.8. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;

15.1.9. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;

15.1.10. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;

15.1.11. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do Contrato;

15.1.12. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

15.1.13. a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do
valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993

15.1.14. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o
mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas,
assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

15.1.15. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração,
decorrentes de serviços, ou parcelas destes, já executados, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o
direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja
normalizada a situação;

15.1.16. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço,
nos prazos contratuais;

15.1.17. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato;

15.1.18. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 1993, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.

15.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado a -̂
S)/
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contraditório e a ampla defesa.

15.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

15.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nas
cláusulas 15.1.1 a 15.1.12, 15.1.17 e 15.1.18;

15.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para a Administração;

15.3.3. judicial, nos termos da legislação.

15.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

15.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas cláusulas 15.1.12 a 15.1.17, sem que haja culpa
da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

15.5. l. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

15.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstos neste instrumento.

15.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

15.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.7.3. Indenizações e multas.

U. CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 10.520, de 2002, na Lei
n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar n° 123, de 2006, e
na Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem corno nos demais regulamentos e normas
administrativas correlatas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de
suas transcrições.

Processo n° ÍÍ9-017/20I5
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17. CLÁUSULA DEZESSETE-DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

18. CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Boca da Mata, Estado de Alagoas, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma,
para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Município de Boca da Mata/AL, XX de XXXXXX de XXXX.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pela CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPFn°:

Identidade n°:

Processo n° 119-0)7/20/5
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ANEXO DO CONTRATO N° PPXX/20XX-X

Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre Município de Boca da
Mata e a empresa XXXXXXXXXX, cujos itens e respectivos preços estão a seguir descritos na
proposta de preços anexada, em face da realização do Pregão Presencial n° 006/2015-SRP.

Processo n° f/9-017/2015
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO - LEI N° 9.854/99
[colocar em papel timbrado da licitante)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015

PROCESSO N° 119-017/2015

DECLARAÇÃO

(identificação da licitante) com sede na
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o n° vem através de seu representante legal
abaixo assinado, em atenção à Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente,
sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber: "(...) proibição de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze anos", para fins de habilitação no
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 006/2015 Prefeitura Municipal de Boca da Mata.

Local e data

(assinatura)

Processo n° M 9-017/20/5
Pregão Presencial n° 006/2015-SRP Pag. l / í





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO - ART. 4°, INC. VII, DA LEI N° 10.520/2002
(colocar ern papel timbrado da licitante)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015

PROCESSO N° 119-017/2015

DECLARAÇÃO

(identificação da licitante) com sede na
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o n° , vem através de seu representante legal
abaixo assinado, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação
vigente, que se encontram dentro do Envelope de n° 02 - Documentos de Habilitação, em
conformidade com o inciso VII, Art. 4° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação
no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 006/2015 Prefeitura Municipal de Boca da Mata.

Local e data

(assinatura)

Processo n° ! I9-OÍ7/20I5
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA
ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° l l .488, DE 2007

(colocar em papel timbrado da licitante)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015

PROCESSO N° 119-017/2015

DECLARAÇÃO

(identificação da licitante) com sede na
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o n° por intermédio de

seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, expressamente, sob as penas da lei, que é
considerada:

1 1 microempresa ou empresa de pequeno porte, nos

termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro

de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão

previstas no §4° do artigo 3° do mesmo diploma;

OU

G cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488,

de 15 de junho de 2007;

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar,
para fins de participação no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 006/2015 Prefeitura
Municipal de Boca da Mata.

Local e data

(assinatura)
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ANEXO VII

MODELO DE FICHA DE CREDENCIAMENTO
(colocar em papel timbrado da licitante)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015

PROCESSO N° 119-017/2015

' • ii

DADOS DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO COMPLETO:

FONE(S):

PESSOA P/CONTATO:

DADOS DO REPRESENTANTE

NOME COMPLETO:

CARGO/FUNÇÃO:

CELULAR(ES):

FICHA DE CREDENCIAMENTO

CNPJ:

FAX: EMAIL:

CARGO/FUNÇÃO:

RG: CPF:

EMAIL(S):

de de

(responsável p/ informações)

Processo n° / í 9-017/20/5
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Processo Administrativo n° 119017/2015.
Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços SRP n" 006/2015.
Objeto: Serviços Continuados de impressão/cópias/escaneamento.
Parte interessada: Secretaria Municipal de Administração.

PARECER PGM GAH N" 0117/2015.

EMENTA: FASE IMT.RINA. PROCESSO LICITA I Ó R I O .
MODALIDADE PREGÃO PARA REGISTRO DE PKI-.COS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
IMPRESSÃO/CÓPIAS/ESCANEAMENTO. DEOU IO
MUNICIPAL N° 786/2013, LEI C O M P L E M I M X K
123/2006 E S U B S I D I A R I A M E N T E LEI 8.6(>í}'L '3.
REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONTINUO \ i ) i . .
DEFERIMENTO.
l • PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS m:
IMPRESSÃO/CÓPIAS/ESCANEAMENTO.

II- MATERIAL DISPONÍVEL NO MERCADO.

Vieram os presentes autos a esta Procuradoria Geral do Município para
análise iniciai da solicitação da Secretaria Municipal de Administração para abertura de
procedimento licitatório objetivando a prestação de serviços de
improssão/cópias/escaneamento. com solução de digitalização para integração com os
sistemas da Prefeitura de Boca da Mata.

O presente procedimento administrativo fora deflagrado a partir do
Ofício n° 032/2015-SMA, de 19 de janeiro de 2015. que veio instruída com o termo de
referência em que consta o objeto. especificação do item. justificativa, forma de
fornecimento, avaliação dos custos, recebimento e critério de aceitação do objelo.
classificação de bem comum, obrigações das partes, controle da execução dos serviços c das
in t rações e das sanções administrativas.

A Secretaria interessada ainda trouxe aos autos a pesquisa de mercado,
mediante as cotações apresentadas por três empresas.

A tramitação do pedido, ora em análise, foi validamente autorizada pelo
senhor Prefeito.

A Comissão Permanente de Licitações acostou ao caderno processual
administrativo as Portarias de nomeações, ocasião em que lançou o termo de abertura do
procedimento licitatório. acompanhado da minuta do edital de pregão presencia!

Rua Ladishui C oimhra, n" 20, centro
Boca da Mata, Alagoas - CEP. 57680-000

iiniiiil.coni
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da

01)7 2015-SRP, do termo de referência, da ata de registro de preços e do contrato de
aquisição, encaminhando, ato contínuo, o presente procedimento administrativo a este
Jurídico Municipal para análise inicial.

É, no essencial, o relatório.

II - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

De início, mister esclarecer que o presente opinativo tem o condão de
analisar tão somente a legalidade dos atos a serem praticados, verificando a existência ou não
da possibilidade jurídica do pleito, entretanto, não se analisa a conveniência e oportunidade,
eis que é ato discricionário da Administração, tendo o presente tão somente função opinativa.
nào sendo, então, vinculante ao gestor.

Superada a prefaciai, passar-se-á a análise do pleito propriamente dito.

Os autos foram corretamente enviados a esta Procuradoria Jurídica para
análise da legalidade do procedimento, de acordo com o que dispõe o art. 38, parágrafo único
da Lei n° 8666/93, a saber:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura
de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado c
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu
objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados
oportu n am e nte:

(...)
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem c<n\ _;_i_s

dos contratos, acordos, convénios ou ajustes devem ser previ imente
examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administragão.
(negrito c grifo nosso)

Destarte, cm regra, na presente fase processual, cabe a Procuradoria
Geral, órgão de assessoramento direto do Poder Executivo, a análise jurídica, de modo a
se vislumbrar se a minuta do Edital e do Contrato atendem os requisitos previstos na l .ei
de Licitações e Contratos, a teor do que dispõe o art. 38, Parágrafo único, conforme
anteriormente citado.

Convém salientar, que a análise da fase interna leva em consideração os
aspccios jurídicos da minuta do Edital, da Ata de Registro de Preços e da minuta do
Contrato, sendo que pontos relativos aos aspectos técnicos da prestação dos serviços são
da competência da Secretária responsável/solicitante que conhece a necessidade da
utilização dos mesmos.

&
Rua Ladislati Coimbra, n" 20, centro

oca da Mata, Alagoas - CRP. 57680-000
Pmbmata.pgmfí^gniaií.eom
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O Sistema de Registro de Preços - SRP é um procedimento
no art. 15. da Lei Federal n° 8.666. de 21 de junho de 1993, trazendo importante^foxhiu de
contratação pelo Poder Público, na medida em que constitui um procedimento l ic i la tór io
especial para eventual e futura contratação pela Administração.

No Município de Boca da Mata o Sistema de Registro de Preços é regulado
pelo Decreto Municipal n11 786. de 31 de janeiro de 2013. em que se encontram elencadas as
hipóteses em que o SRP preferencialmente será adotado.

Urge salientar, ainda, que a instrução processual destes autos está em
consonância com o disposto no Decreto Estadual n° 3.548 de 1° de janeiro de 2007, no que
se refere à fase interna do certame, ou seja, consta dos autos a justificativa da
contratação; o Termo de Referência, contendo descrição detalhada do objeto*
orçamento e^timativo de custos e regras referentes ao fornecimento do objeto e ao
pagamento; garantia de disponibilidade orçamentaria; designação do pregoeiro e
eijuipe de apoio; minuta do edital e respectivos anexos. Certo é que o de \ i do
procedimento licitatório visa a buscar a melhor contratação para a Administração Pública
de forma a iitender sua finalidade, seus interesses, atendendo, por óbvio os princípios
norteadoí .'s tio direito público insculpidos em nossa Carta Magna, bem como legislação
infraconsiitufional de regência, vg. Lei 8.666/93.

Em sendo assim, cumpre consignar que a fase interna obedeceu ao
trâmite legal, tendo em vista que as minutas do Edital e do Contrato atendem, em linhas
gerais, as exigências da Lei 10.520/2002. do Decreto Municipal 786/2013. Lei
Complementar 123/2006, e subsidiariamente da Lei 8.666/1993.

Adite-se, também, que dentre os deveres de todo gestor público está o de
atender aos princípios constitucionais da economicidade (art. 70, caput da CF/88) e os
princípios correlatos da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

I l l -DA CONCLUSÃO.

Ante a todo o exposto, esta Procuradoria Geral do Município, por sua
signatária representante. OPINA pela REGULARIDADE e CONTINUIDADE tio
PRKCiÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 006/2015. eis que em
estrita obsen fmcia aos ditames legais, aplicáveis a espécie.

Eis o parecer, salvo melhor juízo.

Rua La d is l mi Coimbra, n" 2(1, centro
Boca da Mata, Alagoas - CEP. 57680-000

Pm hm a la.pgmffrgmiiil.com
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Dcvolva-se o presente feito à Comissão Permanente de Licitações para as

demais etapas do certame.

Ciência aos interessados.

Boca da Mata/AL, 29 de janeiro de 2015.

*

iILVA

fadora Geral do Município
OAFi AI. 10 067 - 1'orturiu n"258 2l

EDÂMARA DE ARAIIJO ROCHA
Assessora Jurídica

O.-lfi M. 11.104 - rm-itiriit n"365 2014

Rua Ladislau C"oimhra, n" 20, centro
Boca da Mata, Alagoas - CEP. 57680-000

.-iiniiiil.com
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PREFEITURA DE

BOC ADAM ATA
Mais trabalho por você

EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL N°
006/2015-SRP

OBJETO:

Registro de preços para
fornecimento de serviços
de impressão/cópia/
escaneamento

SESSÃO PUBLICA:

13/02/2015
13:00hs
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

'Petonaxexte de BOCA^M

Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

Fone(s}/Fax:

Contato:

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015-SRP

PROCESSO N° 119-017/2015

CNPJ N°:

E-mail:

Celular(es) contato:

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, bem
como seus respectivos anexos.

Local e data: de de

Assinatura

[Obs: Preenchimento com "letra de lorma'

Senhor Licitante,

Caso este Edital tenha sido adquirido por meio eletrônico, solicito a V. 5a preencher o recibo de
entrega acima e rernetê-lo à Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da
Mata/AL, através do e-mail cplbocadamata.al@hotmail.com.

A não remessa de recibo exime a Comissão da comunicação de eventuais reVificações ocorridas
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Befcjsón Araújo^eite
Pregoetfb

Processo n° 119-017/2015
Pregoo Presencia! n° 006/2015-SRP Pag. 2/26
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PROCESSO N° 119-017/2015

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015

O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PARA REGISTRO DE PREÇOS, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço, mediante o regime de
empreitada por preço unitário, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O
procedimento licitatório obedecerá à Lei n° 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal n° 786/2013, à
Lei Complementar n° 123, de 2006, à Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, e
subsidiariamente à Lei n° 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências
previstas neste Edital e seus Anexos.

Data da abertura da sessão pública: 13 de fevereiro de 2015

Horário: 13:00hs (treze horas - horário local)

Endereço: Rua Ladislau Coimbra, n° 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)

1. DOOBJETO

l. l. O objeto desta licitação é o registro de preços dos serviços continuados de
impressão/cópías/escaneamento, com execução mediante o regime de empreitada por
preço unitário, com solução de digitalização para integração com os sistemas da Prefeitura de
Boca da Mata, de caráter local e com acesso via rede local (TCP/IP), incluindo a logística de
suprimentos e serviços técnicos especializados, utilização de softwares de controle e
gerenciamento, a cessão de direito de uso de equipamentos com a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (EXCETO
PAPEL), para atender as necessidades da Prefeitura de Boca da Mata, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e neste Edital e seus
Anexos.

1.2. A licitação será subdivida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse; deverá,
porém, oferecer proposta para todos os itens que compõem cada lote em que pretende
competir.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço TOTAL por lote, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Processo n° 119-0)7/2015
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1.4. Justifica-se o agrupamento dos itens a serem contratados, pois cada lote é composto por
itens que possuem mesma natureza e guardam relação díreta entre si, não ocasionando assim
restrições na concorrência, na medida em que as empresas pertencentes ao ramo de
atividade relacionado ao objeto da licitação, potenciais contratadas, possuem plena
capacidade para a execução total dos itens reunidos nos lotes. Dessa forma, busca-se a
redução nos valores individuais dos serviços para a obtenção de menor preço global por lote,
além de evitar que a adjudicação do objeto da licitação a um número grande de prestadores
afete a eficiência das atividades administrativas desenvolvidas, bem como a continuidade dos
serviços prestados pela administração, por vezes comprometidas pelos eventuais
descompassas na execução dos serviços que resultam ainda em prejuízo aos usuários da rede
pública de serviços.

1.5. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1.5.1. ANEXO l - Termo de Referência

1.5.2. ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Preços

1.5.3. ANEXO III - Minuta de Contrato

1.5.4. ANEXO IV - Modelo de declaração relativa ã proibição do trabalho do menor (Lei n°
9.854/99)

1.5.5. ANEXO V - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
(inciso VII do artigo 4° da Lei n° 10.520, de 2002)

1.5.6. ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte,
ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007

l .5.7. ANEXO VII - Modelo de ficha de credenciamento

2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.

2.2. São participantes os seguintes órgãos;

2.2.1. Gabinete do Prefeito;

2.2.2. órgãos de Assessoramento:

2.2.3. Secretaria Municipal de Articulação Política;

Processo n° 119-0(7/2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

2.2.4. Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças;

2.2.5. Secretaria Municipal de Assistência Social;

2.2.6. Fundo Municipal de Assistência Social;

2.2.7. Secretaria Municipal de Infraestrutura;

2.2.8. Secretaria Municipal de Saúde;

2.2.9. Fundo Municipal de Saúde;

2.2.10. Secretaria Municipal de Educação;

2.2.11. Fundo Municipal de Educação;

2.2.12. Secretaria Municipal de Cultura;

2.2.13. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Promoções e Juventude;

2.2.14. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;

2.2.15. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

2.2.16. Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, medidnte prévia consulta ao órgão
gerencíador, desde que devidamente comprovadd a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n° 786/2013, e na Lei n°
8.666, de 1993.

2.3. l. Caberá ao prestador de serviços beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadds as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação
dos serviços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.3.2. As contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Preços.

Processon0 119417/2015
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2.3.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.

2.3.4. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao prestador de serviços faltoso,
comunicando o fato ao órgão gerenciador.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e
seus Anexos.

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:

3.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;

3.2.2. Em dissolução ou em liquidação;

3.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração, nos
termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;

3.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Administração Pública, nos
termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002;

3.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambientai, nos termos do
artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

3.2.6. Que tenham sido declaradas inidõneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;

3.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

3.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País;

3.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei
n° 8.666, de 1993.

Processo n° 119-017/2015
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;

3.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no
preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento
equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública
em nome do licitante, juntamente com a ficha de credenciamento devidamente preenchida
e em papel timbrado do licitante (conforme modelo anexo).

4.1.1. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus
poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-
se, de qualquer forma, durante a sessão.

4.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do
estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma
reconhecida, ou documento equivalente.

4.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar
a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.

4.2.2. O instrumento de procuração público, ou particular com firrna reconhecida, deve
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os
demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituição da empresa ou do registro como empresário individual.

4.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

4.4. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório
competente ou para ser autenticada pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio no início
da sessão, mediante a apresentação do respectivo original, ou ainda por meio de publicação
em órgão da imprensa oficial.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase
de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

5.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo);

Processo n° 119-017/2015
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5.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, quando for o caso (conforme modelo
anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar
n° 123, de 2006;

5.1.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em
qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006,
não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não
deverá apresentar a respectiva declaração.

5.1.3. Em se tratando de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte ÍEPP), deverá ser
apresentada também a certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de ME ou EPP, dentro do
prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de
60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação, sob pena de não usufruir do
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006;

5.1.3.1. As declarações de que tratam os itens 5.1.1 e 5.1.2 poderão ser produzidas de
próprio punho, na sessão do certame, ou reduzida a termo em ata, desde que o
representante credenciado possua outorga de poderes para tanto.

5.1.4. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados,
fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° l - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015-SRP
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015-SRP
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

5.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até l (uma) hora
antes da abertura da sessão pública.

5.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único,
endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:

Processo n° 119-0/7/2015
Pregão Presencial n° 006/20 1 5-SPP Pag. 8/26





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015-SRP
SESSÃO EM 13/02/2015, ÀS 13:00 HORAS

5.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

5.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas neste Edital.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, deverá conter:

6.1.1. As especificações do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações
constantes do Termo de Referência;

6.1.2. Valores unitários e total do lote, bem corno valor GLOBAL da proposta em algarismo,
expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no
mercado, considerando os quantitativos constantes do Termo de Referência;

6.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da
execução contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

6.1.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data da sua apresentação.

6.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os serviços nos seus termos, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.2.1. A Contratada deverá arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo
57 da Lei n° 8.666, de 1993.
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7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas,
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.

7.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.

7.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

8. l. l. O lance deverá ser ofertado pelo vafor TOTAL do lote.

8.2. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os
demais, em ordem decrescente de valor.

8.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do liciíante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.

8.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME)
ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123, de
2006.

8.4.1. O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP e COOP participantes que
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento} superiores ao menor preço, desde que a primeira
colocada não seja uma ME/EPP/COOP.

8.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado terá o
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direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da
primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos.

8.4.3. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.

8.4.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no
referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das
liciíantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.

8.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumirá d condição de melhor
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor
oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP
participante, prevalecerá a classificação inicial.

8.4.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a
classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao prestador de
serviços classificado em primeiro lugar.

8.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de
desempate será aquele previsto no artigo 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

a) produzidos no País;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País.

8.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o
qual os licitantes serão convocados.

8.A. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com
o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

8.7. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
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9. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

9.2. O licitaníe deverá apresentar a planilha de preços, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor.

9.3. O Pregoeiro também poderá solicitar ao licitante que apresente documento contendo o
detalhamento da proposta, para fins de verificação de sua exequibilidade, sob pena de não
aceitação da proposta.

9.4. Será desclassificada a proposta final que:

9.4.1. Contenha vícios ou ilegalidades;

9.4.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico ou Termo de
Referência;

9.4.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estimado pela Administração;

9.4.4. Apresentar preços unitários superiores àqueles estimados pela Administração,
observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

9.5. Também será desclassificada a proposta final que apresentar preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a
cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;

9.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para sua continuidade.

9.7. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

9.7.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante paro que seja obtido
preço melhor.

9.8. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
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9.9. Aceita a proposta classificada em primeiro iugar, o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá verificar o eventual
descumprirnento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

10.1.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

10.2. Não ocorrendo ínabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar será verificada.

10.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por
cartório competente ou para ser autenticada pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de
Apoio na própria sessão, conforme forem sendo abertos os envelopes de habilitação,
mediante a apresentação do respectivo original, ou ainda por meio de publicação em
órgão da imprensa oficial.

10.3. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:

10.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de todas as eventuais
alterações;

a.l. Os documentos acima deverão estar acompanhados do documento de
identificação do titular da empresa;

b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- E1RELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhados de todas as eventuais alterações
ou da consolidação respectiva;

b.l. Os documentos acima deverão estar acompanhados dofs) documento(s) de
identificação de seufs) administradorfes);

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dofs)
seufs) administradorfes);
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d. No caso de cooperativa:

d.l. A ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede;

d.2. O registro de que trata o art. 107 da Lei n°5.764, de 1971;

d.3. O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da assembleia que
os aprovou;

d.4. Os editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

d.5. A ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitação;

e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;

10.3.1.1. Quando os documentos acima, cabíveis conforme a natureza do licitante, já
tenham sido todos devidamente apresentados e juntados no credenciamento, não se
fará necessária nova apresentação;

10.3.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

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 contratual;

c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta
negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais
e à Dívida Ativa da União;

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do
licitante;

e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do
licitante;
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f. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias
e às de terceiros;

g. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

h. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com
efeitos de negativa.

10.3.2.1. Sob pena de inabilitação, as certidões relativas à regularidade fiscal deverão ter
sido expedidas a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação,
quando estas não tiver prazo de validade estabelecido pelo órgão competente
expedidor;

10.3.2.2. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, deverá apresentar ioda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

10.3.3. Relativos à Qualificação Econômico-Fínanceíra:

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de
execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na
omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua
apresentação;

b. Comprovação de que possui capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total ofertado, através de certidão expedida pela Junta Comercial da
respectiva sede.

10.3.4. Relativos ã Qualificação Técnica:

a. Comprovação da capacitação técnico-operacional: apresentação de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitaníe,
relativos à execução dos serviços que compõem o objeto:

10.3.5. Documentos Complementares:

a. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme Lei n° 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002, conforme
modelo anexo a este Edital.
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10.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal
das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34
daLein0 11.488, de 2007.

10.4.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de
julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.

10.5. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

10.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.7. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado ern ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação.

10.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

10.8.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na
comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por
igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

10.8.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

10.8.3. A declaração do vencedor de que traía este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização
fiscal para a abertura da fase recursal.

10.8.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de
1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
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10.9. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todos os licitantes
presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao
julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final, contendo a planilha atualizada dos preços e eventuais justificativas
apresentadas pelo proponente vencedor, deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro.

11.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou
digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2. Não serão aceitos, quando da readequação dos preços, que estes se apresentem
superiores àqueles inicialmente ofertados em sua proposta escrita, contida no Envelope n° 1.

11.1.3. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência
do licitante vencedor, para fins de pagamento.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e no momento de aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o
licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, qualquer licitante poderá, ao final da
sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando
lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do recurso, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual
prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à
autoridade competente quando mantiver sua decisão.

12.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à
verificação da fernpestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
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12.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o
caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerencíador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de prestadores de serviços a serem registrados, convocará os
interessados para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocação, proceder à
assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade,
terá efeito de compromisso de prestação de serviços, nas condições estabelecidas.

14.1.1. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante
o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo órgão gerenciador.

14.2. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus
Anexos, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação,
para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os
requisitos de habilitação, assinar a Ata.

14.3. O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver.

15. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

75.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de até 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura.

15.1.1. F admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do Decreto
Municipal n° 786/2013, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação,
não ultrapasse 01 (um) ano.
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16. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO

16.1. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor
obedecerão à disciplina do Decreto Municipal n° 786/2013, conforme previsto na Minuta de
Ata anexa ao Edital.

17. DA CONTRATAÇÃO COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS

17.1. A contratação com o prestador de serviços registrado, de acordo com a necessidade do
órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de serviços ou outro instrumento similar, conforme disposto
no artigo 62 da Lei n° 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto
Municipal n° 786/2013.

17.1.1. As condições de prestação dos serviços constam do Termo de Referência anexo ao
Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação
específica, no respectivo pedido de contratação.

17.2. O órgão convocará a prestadora de serviços com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

17.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
prestador de serviços e aceita pela Administração.

17.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

17.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

17.4.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato.

17.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

17.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
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verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo
dando ciência à Administração.

18. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO

18.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua
assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos,
limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei n°
8.666, de 1993.

18.1.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

18.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública,
visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em
relação à realização de uma nova licitação.

18.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando:

18.3.1. A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a
Administração, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido
declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os efeitos;

18.3.2. A Contratada não mantiver, ern compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

18.3.3. A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos
fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano
de vigência da contratação;

18.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência, no Edital, na Ata de Registro de Preços e na minuta do instrumento de Contrato.

20. DO PAGAMENTO

20.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
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20.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços
executados.

20.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente prestados.

20.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ónus para a Contratante.

20.4. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

20.4.1. não produziu os resultados acordados;

20.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;

20.5. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das
condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento.

20.6. O pagamento será eteíuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.

20.7. Será considerada como data do pagamento o dia ern que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

20.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

20.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = lx N x VP
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EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

l = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

21. DO REAJUSTE

21.1. Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de l (um)
ano, mediante a aplicação do índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M).

21.2. O interregno mínimo de l (um) ano será contado:

a. Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas
constante do Edital;

b. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu
ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

21.3. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de l
(um) ano, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

21.3.1. Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.

21.3.1.1. Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser
pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de l (um) ano, contado na forma
prevista neste Edital.

21.3.1.2. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o
novo índice de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no
termo aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido
tão logo seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão.

21.4. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:
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a. A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de I (um) ano;

b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros;

21.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data da solicitação da Contratada.

21.6. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.

22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

22.1. Os recursos para a contratação do serviço objeto do presente registro de preços, de
acordo com os quantitativos efetivamente contratados, possuem dotação orçamentaria
própria e serão certificados por ocasião de cada contratação.

23. DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

23.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, ou não assinar o contrato, quando
convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;

23.1.2. Apresentar documentação falsa;

23.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

23.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

23.1.5. Comportar-se de modo inidóneo;

23.1.6. Cometer fraude fiscal;

23.1.7. Fizer declaração falsa;

23. l .8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

23.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
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a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
cinco anos;

23.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

23.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Termo de Referência.

23.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

23.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

23.6. As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou,
quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa e cobradas judicialmente.

23.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer
licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
pregão.

24.1.1. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para
a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das
modificações no Edital.

24.2. Não serão admitidos recursos e impugnações enviados através de e-mail, devendo os
mesmos serem apresentados por escrito, instruídos com os documentos necessários ao seu
conhecimento devidamente anexados, e protocolados no protocolo geral do órgão.

24.3. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetara formulação das propostas.
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24.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

24.5. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.

24.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.7.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência
de prestação dos serviços em igualdade de condições.

24.8. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-
lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado.

24.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.10. O licitante deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, se
for o caso, para representá-lo na execução do contrato.

24.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.

24.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.

24.13. A ausência de apresentação de qualquer das declarações constantes deste Edital e
seus anexos, poderá ser sanada na própria sessão, na fase correspondente, mediante_a^
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emissão da(s) mesma(s) pelo representante da licitante devidamente credenciado, de próprio
punho ou reduzida a termo na ata da sessão pública;

24.14. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.15. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força maior ou
caso fortuito, aceitável a juízo do Pregoeiro;

24.16. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital.

24.17. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço
constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 13 horas.

24.17.1. O Edital também poderá ser disponibilizado por meio eletrónico, através de
solicitação enviada ao e-mail cplbocadamata.al@hotmail.com, que será atendida em até
24 (vinte e quatro) horas, devendo a referida solicitação conter todos os dados necessários
para identificação da liciíante interessada.

24.18. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados no órgão, situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário
das 08 horqs às 13 horas.

24.19. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos
termos do artigo 5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002.

24.20. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002, da
Lei Complementar n° 123, de 2006, da Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor,
e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

24.21. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Boca da
Mata, Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro.

Município de Boca da Mata/AL, 30 de janeiro de 2015.

Bergstín Araújo leite
Pregoeiro
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ANEXO l

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Registro de preços para contratação dos serviços continuados de
impressão/cópias/escaneamento, com execução mediante o regime de empreitada por
preço unitário, com solução de digitalizaçao para integração com os sistemas da Prefeitura de
Boca da Mata, de caráter local e com acesso via rede local (TCP/IP), incluindo a logística de
suprimentos e serviços técnicos especializados, utilização de softwares de controle e
gerenciamento, a cessão de direito de uso de equipamentos com a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (EXCETO
PAPEL), para atender as necessidades da Prefeitura de Boca da Mata, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

LOTE 01 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIAS/ESCANEAMENTO

ITEM

1.1

1.2

1.3

DESCRIÇÃO
DETALHADA DO(S)

SERVIÇO(S)

Impressora laser
monocromática, A4 e
oficio - 42 ppm
Multifuncional laser
Colorida, A4, oficio e A3
- 30 ppm
Scanner, A4 e A3 - 40
ppm

QUANT.
EQUIP.

18

10

10

FRANQUIA
ESTIMADA
MENSAL

1 80.000

25.000

Sem
franquia

PREÇO
UNIT.

CÓPIA

-

-

Sem
franquia

PREÇO
ESTIMADO

MENSAL (R$)

-

-

-

PREÇO

ESTIMADO
ANUAL (R$)

-

-

-

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de prestação do
serviço em igualdade de condições.

2. QUANTIDADE ESTIMADA DE IMPRESSÕES / CÓPIAS

2.1. Franquia estimada:

2.1.1. Impressoras laser monocromática: franquia mensal estimada de 10.000 fdez mil)
impressões/cópias por equipamento e franquia global mensal de 180.000 (cento e oitenta
mil) impressões/cópias [18 equipamentos);
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2.1.2. Impressoras laser colorida: franquia mensal estimada de 2.500 (dois mil e quinhentas)
impressões/cópias por equipamento e franquia global mensal de 25.000 (vinte e cinco mil)
impressões/cópias (10 equipamentos);

2.1.3. Só serão pagas as impressões/cópias realizadas, não excedendo nenhum custo sobre
a locação das impressoras;

2.1.4. A quantidade da franquia é meramente uma média estimada pela Administração,
onde cada impressora poderá ou não ultrapassar este quantitativo, não sendo vinculativo.

2.2. Impressões excedentes:

2.2.1. Os preços das impressões/cópias excedentes serão os mesmos preços unitários das
franquias;

5.2.2. As impressões/cópias excedentes somente serão pagas se ultrapassarem o limite da
franquia global mensal;

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A presente licitação servirá para a contratação dos serviços acima elencados, necessários
à execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos que compõem esta Administração.
Outrossim, optou-se pela adoção do Sistema de Registro de Preços por se tratar de serviços
com necessidade de aquisições frequentes, remunerados por unidade de medida ou em
regime de tarefa e sem possibilidade de definição prévia, com segurança, do quantitativo a ser
demandado no período, nos termos do Decreto Municipal n° 786/2013.

3.2. Justifica-se o agrupamento dos itens a serem contratados, pois cada lote é composto por
itens que possuem mesma natureza e guardam relação direta entre si, não ocasionando assim
restrições na concorrência, na medida em que as empresas pertencentes ao ramo de
atividade relacionado ao objeto da licitação, potenciais CONTRATADAS, possuem plena
capacidade para a execução total dos itens reunidos nos lotes. Dessa forma, busca-se a
redução nos valores individuais dos serviços para a obtenção de menor preço global por lote,
além de evitar que a adjudicação do objeto da licitação a um número grande de prestadores
afete a eficiência das atividades administrativas desenvolvidas, bem como a continuidade dos
serviços prestados pela administração, por vezes comprometidas pelos eventuais
descompassas na execução dos serviços que resultam ainda em prejuízo aos usuários da rede
pública de serviços.

3.3. O projeto de contratação de serviço de Impressão/Cópias/Escaneamento departamental
visa prover a Prefeitura de Boca da Mata de um modelo eficiente e eficaz, capaz de atender a
todas as demandas de impressão, cópia, digitalização de documentos, através da instalação
de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, atendendo de forma continuada e
controlada, evitando desperdícios e descontinuidade causada pela falta de insumos e de
manutenção dos equipamentos.
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4. DOS EQUIPAMENTOS

4.1. Especificações técnicas dos equipamentos:

Velocidade de 42ppm para cópias/impressões e 35imp para escaneamento por minuto;
Resolução de I200dpi; Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas; Impressão duplex
automática; Alimentador automático reverso de, no mínimo, 50 folhas; Controle de acesso
através de senha; Painel na língua portuguesa; Conexão em rede ethernet 10/100 e USB;
Memória de 264 MB expansível; Compatíveis com sistemas operacionais Microsoft Windows
XP/Visía/Seven e Linux; Processador de 600 MHz; Capacidade de escanear diretamente
para rede e para e-mail: Cópias múltiplas l a 999.
Velocidade de 30 cópias/impressões/escaneamento por minuto em papel A4; Resolução
de 600dpi; Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas; Impressão duplex automática;
Alimentador automático reverso de, no mínimo, 50 folhas; Controle de acesso através de
senha; Painel na língua portuguesa; Conexão em rede ethernet 10/100 e USB; Memória
mínima de 516 MB expansível; Compatíveis com sistemas operacionais Microsoft Windows
XP/Vista/Seven e Linux; Processador de 600 MHz; Capacidade de escanear diretamente
para rede e para e-mail; Compatível com gramatura de papel de, no mínimo, 220grs;
Cópias múltiplas l a 999.
Possuir sensor de captura com tecnologia CCD (Charge-Coupled Device) na frente e no
verso do Alimentador Automático de Documentos (AAD); Alimentador Automático de
Documentos com suporte para:

• Mínimo de 80 folhas na bandeja de entrada;
• Possuir recurso selecionável pelo driver para a digitalização de documentos A3 no

alimentador automático;
• Digitalização de documentos longos de no mínimo 3 metros através do Alimentador

Automático de Documentos (AAD);
• Documentos com gramatura de 34 até 400g/m2;
• Digitalização da frente e do verso do documento em uma única passagem;
• Digitalização de documentos no tamanho A4, com resolução de 300 dpi e em modo

preto e branco, tons de cinza e colorido em 60 páginas por minuto (simplex) ou 120
imagens por minuto [duplex);

Suportar de documentos de no mínimo 5) x 54 mm; Possuir no AAD, sistema de separação
de folhas através de rolete de contenção; Possuir interface USB 2.0 para conexão com
computador; Resolução ótica de óOOdpi;
Resolução de saída de lOOdpi a 1200dpi; Sensor de múltipla alimentação ultrasônico; Possuir
ciclo diário de digitalização de no mínimo 6.000 folhas; Possuir como fonte de iluminação a
tecnologia LED para a digitalização; Possuir proteção inteligente contra danos a
documentos que monitora individualmente cada papel tracionado no alimentador
automático; Possuir fundo branco para digitalização de documentos de baixa gramatura
ou translúcido; Possuir drivers ISIS e TWAIN, com suporte para sistemas Windows 7 e Windows
8;
Software com as seguintes funcionalidades: Reconhecimento de caracteres em Português-
BR (OCR) para geração de arquivos PDF pesquisáveis, Word, Excel e PowerPoint;

• Detecção e correção automática do ângulo e inclinação da imagem;
• Rotação automática de imagem baseada no conteúdo do documento;
• Conversão de imagens/texto em tons de cinza para preto e branco:
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• Detecção e eliminação de páginas em branco;
• Possuir capacidade de eliminar ou preencher automaticamente perfurações

oriundas de perfuradores de papel nas imagens;
• Possuir recurso para ênfase de linhas da imagem, para melhorar documentos claros;
• Possuir recurso de suavização de fundo nas imagens para diminuir o tamanho do

arquivo;
• Possuir recurso para detecção automática de documentos coloridos ou

monocromáticos;
• Inserção, exclusão e reorganização de imagens do documento;
• Gerar de saída TIFF, BMP, JPG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável DOC, XLS e PPT.
• Suportar criação e gerenciamento de perfis de digitalização, contendo regras de

nomes, formatos de arquivos, separação automática de documentos por código de
barras, podendo ser cada uma dessas configurações diferentes para cada um dos
perfis;

• Possuir recurso para gerar arquivos de índices, utilizando códigos de barras e/ou OCR
nas imagens digitalizadas, e criar automaticamente estes arquivos nos formatos TXT,
CSV ou XML;

• Permitir rotacionar as imagens;
Software de gerenciamento via rede de um ou mais scanners para monitorar a troca de
itens de consumo, mensagens de erros e atualização de drivers destes equipamentos;
Fornecer carta do fabricante com menção ao edital atestando que, a empresa está apta a
fornecer, ministrar treinamentos, e também oferecer suporte e assistência técnica para o
nmdolo do equipamento em questão.

5. CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS

5.1. Requisitos comuns a todos os equipamentos

a. Equipamentos novos, em linha de produção, primeira locação, comprovada através
de nota fiscal do fabricante, com garantia, inclusive ao toner e peças;

b. A CONTRATADA devera apresentar comprovação do programa de destinação
ambientalmente correta a ser dada a todos os recipientes e resíduos dos suprimentos,
em conformidade com a legislação Lei n° 12.305/2010 e os preceitos de preservação
ambiental; esta comprovação deverá ser expedida pelo fabricante dos equipamentos,
e entregue junto à proposta;

c. Software de instalação e drivers de impressão;

d. Utilização de carga remota via Rede;

e. Configuração dos Equipamentos via Rede ou Web;

f. Função de impressão multi-páginas;
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g. Contabilização de impressão para cada Usuário individualmente em tempo real
inclusive garantindo o cancelamento da contabilização via software;

h. Todos os equipamentos devem ser Compatíveis com Linux, Windows 2003, Windows
2008, XP, UNIX, Windows Vista e Windows 7;

Í. Possuir tensão de 110/220V, havendo necessidade, a lícítante deverá fornecer os
equipamentos com transformador / estabilizador;

5.2. Requisitos comuns a todas as multifuncionais e impressoras laser

• a. Software de instalação e drivers de impressão;

b. Utilização remota via Rede;

c. Configuração dos equipamentos via Rede ou Web;

d. Função de impressão multi-páginas;

e. Software de contabilização para qualquer tipo de Requisição ou Job;

f. Contabilização de impressão para cada usuário individualmente em tempo real;

g. Ferramenta de análise de nível de utilização ou subutilização dos equipamentos e/ou
recursos;

h. Gerenciamento remoto das impressoras em rede com recursos em status on-line;
gerenciamento centralizado (Via Rede e Web); alertas em tempo real. Realização de
inventario completo; log detalhado por equipamento, usuário, tipo de trabalho, hora,
número de páginas impressas;

5.3. Requisitos comuns o todas as multifuncionais laser

a. Digitalização nos formatos mínimo: tiff, jpg e pdf;

b. Possuir entrada USB;

c. Nas possibilidades de digitalização descritas, deverá ser possível realizar a operação de
digitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem a necessidade
de utilização de um microcomputador;

Processon" í/9-017/2015 ,_
Rei9*^ ^(-\oe*

Pregoo Presenciai n° 000/2015-SRP Pag. 5/J3



l l • i

- V



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

BOCA

d. O equipamento deverá ser acompanhado de todos os softwares e documentação
necessários à implementação das possibilidades de digitalização descritas;

e. Quando o software não for do mesmo fabricante do equipamento, o licitante deverá
apresentar carta do fabricante do multifuncional homologando o funcionamento

6. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

4.1. Os equipamentos serão instalados em locais a serem definidos pela Administração
Municipal;

6.2. A CONTRATANTE deverá proceder a instalação e desinstalação de Impressoras dentro de
cada localidade. Caso seja mudada a localidade de instalação, o remanejamento/transporte
ocorrerá por conta da CONTRATANTE;

6.3. A CONTRATANTE deve garantir que durante a execução dos serviços os ambientes sejam
mantidos em perfeitas condições de higiene e segurança. Após a conclusão do atendimento
de um chamado técnico, deverá ser efetuada limpeza geral no ambiente, eventualmente
afetado pela atuação do técnico da empresa CONTRATADA;

6.4. A CONTRATANTE será responsável pelo fornecimento de toda a infraestrutura necessária
para instalação e funcionamento dos equipamentos, como local físico, tomadas elétricas,
pontos de acesso à rede;

6.5. Após a implantação do equipamento, a CONTRATADA deverá prestar serviço contínuo de
manutenção preventiva e reposição de suprimentos, como toners e cartuchos de tintas, a fim
de manter a qualidade do serviço de impressão no melhor nível possível.

7. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo;

7.1.1. emitida a solicitação a CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para
disponibilizar os equipamentos, devidamente instalados e munidos dos suprimentos;

7.1.2. Os equipamentos e materiais recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas;

7. l .3. As solicitações de suprimentos, manutenções e transferência de local dos
equipamentos deverão ser atendidas em no máximo 48 (quarenta e oito) horas a partir do
chamado;

Processo n° J [9-0)7/2015

Pregão Presencia/ n° 006/20J5-SRP Pag. 6/13





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Penmeutettte de ÂicÉfaeõe* BOC ADA M

7.1.4. Os equipamentos pendentes de assistência técnica há mais de 24 (vinte e quatro)
horas e aqueles que apresentem frequentes problemas técnicos deverão ser substituídos em
até 48 (quarenta e oito) horas a partir do chamado, sem ónus para a CONTRATANTE;

7.1.5. será considerado executado o serviço quando atestado por servidor especialmente
designado, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas,
devendo haver rejeição no caso de desconformidade,

8. DOS SERVIÇOS

8.1. Os serviços a serem prestados deverão atender aos requisitos abaixo informados:

8.1.1. Fornecimento de equipamentos de ultima geração, novos e sem uso, devidamente
instalados, sendo que as impressoras lasers e as multifuncionais devem ser,
preferencialmente, do mesmo fabricante, bem como os drivers e softwares aplicados para
as soluções exigidas em todo este anexo, visando à padronização do hardware/software
tornando uniformes os procedimentos e todos os serviços a serem executados e ou utilizados;

8.1.2. Fornecimento dos suprimentos: toner, e kits de manutenção das impressoras novas e
originais do fabricante, não serão aceitos remanufaturados, envazados, ou similiares;

8.1.3. Fornecimento de suporte técnico quando necessário;

8.1.4. Fornecimento de assistência técnica on-s/fe;

8.1.5. Fornecimento de software para gerencíamento e monítoramento on Une do ambiente,
informando níveis de abastecimento de papel e toner, necessidades de troca de kits de
manutenção, contabilização das impressões e digitalizações de cada equipamento;

8.1.6. Fornecimento de licenças de uso de Sistema informatizado de Registro e
acompanhamento dos chamados técnicos para gestão e monitoramento das ocorrências
para a Prefeitura de Boca da Mata, Help Desk;

8.1.7. Treinamento mínimo para 02 (dois) funcionários da Prefeitura de Boca da Mata
unidade Sede, no software de contabilização de recursos das impressoras, a ser fornecido
pela CONTRATADA. Esses funcionários serão responsáveis pelo monitoramento, gestão e
aprovação dos relatórios de bilhetagem a serem gerados pela respectiva ferramenta;

8.1.8. Quando da emissão dos relatórios mensais de impressões/cópias 01 (um) funcionário
da empresa deverá acompanhar os funcionários treinados da Prefeitura Municipal de Boca
da Mata, no intuito, também, de verificar o estado de conservação e uso dos equipamentos;
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8.1.9. Gestão de páginas impressas, copiadas e digítalizadas, com a disponibílizaçao de
sistema de informação, possibilitando contabilização e bilhetagem. Está incluso também o
gerenciamento através de servidor de impressão que será de propriedade da CONTRATADA;

8.1.10. Gestão de Suporte, com o suporte aos equipamentos e aos usuários, realização de
atendimento gerado por chamados do órgão CONTRATANTE, troca de equipamentos
defeituosos;

8.1.11. Os equipamentos deverão ser disponibilizados em cada unidade e local definido pela
CONTRATANTE, A licitante deverá apresentar prospectos das unidades de reprografia
oferecidas para os serviços, em idioma português ou com a devida tradução;

8.1.12. As despesas decorrentes de transporte dos equipamentos para manutenção, dentro
do período de vigência contratual, serão de responsabilidade da CONTRATADA;

8.1.13. As unidades departamentais, ou ilhas de impressão, deverão funcionar em rede,
permitindo que o usuário de uma determinada unidade possa, a qualquer momento, no
caso de defeito ou paralisação da sua unidade servidora, direcionar as suas impressões para
uma segunda unidade mais próxima;

8.1.14. Todas as impressoras e multifuncionais, para efeito de auditoria, deverão possuir
recurso de contabilização de volumes impressos pelo próprio hardware, independentemente
do software de gestão, para confirmação dos quantitativos informados nos relatórios;

8.1.15. Caso sejam necessários transformadores e/ou estabilizadores para garantia do correto
funcionamento dos equipamentos, os mesmos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA;

8.1.16. A CONTRATADA será responsável em 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, deverá ser disponibilizado no mínimo 01 (um)
cartucho adicional de toner para os equipamentos instalados, para cada toner substituído
deverá ser enviado um novo;

9. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

9.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da
Lein° 10.520, de 2002.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA obriga-se a:

10.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
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10.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os serviços etetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;

10.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a terceiros;

10.1.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.1.5. apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados
que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;

10. l .6. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;

10.1.7. instruir seus empregados quanto á necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

10.1.8. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

10.1.9. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do rnenor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10. l. 10. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

10.1.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

10.1.12. arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
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11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

11.1.1. proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços de acordo corn as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;

11.1.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.1.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

11.1.4. notificara CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

11.1.5. pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

11.1.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade corn as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12. AVALIAÇÃO DO CUSTO

12.1. O custo estimado foi apurado a partir da média aritmética de orçamentos recebidos de
empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado com o objeto.

12.1.1. A estimativa de custo do objeto constará apenas nos autos do procedimento da
licitação, podendo ser informada aos interessados mediante solicitação encaminhada à
Comissão Permanente de Licitação, através dos endereços físico e eletrõnico constantes no
respectivo Edital, nos termos do Acórdão 1153/2013 do Plenário doTCU.

13. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da
alocacão dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por
meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666,
de 1993.
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13.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

l3. l .2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
nos critérios previstos no Termo de Referência.

13.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for
o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

14. DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de
2002, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

14.1.2. Apresentar documentação falsa;

14.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

14.1.4. Cometer fraude fiscal;

14.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços
ou no Contraio.

14.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:
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b.l. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 [trinta) dias;

b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o
valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com Prefeitura Municipal de Boca da
Mata, pelo prazo de até dois anos;

c.l.Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar
com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal,
estadual, do Distrito Federal ou municipal.

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;

14.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

14.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais
que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

14.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

14.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
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14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caróter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da CONTRATANTE, ou deduzidos da garantia, se houver,
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

14.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

14.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14.8. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas
no Edital.
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ANEXO II

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PPOO&/2015

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015

PROCESSO N° 119-017/2015

VALIDADE: XX (XXXX) MESES

Aos XX dias do mês de XXXXXX do ano de XXXX, o MUNICÍPIO DE BOCA DA
MATA/AL com sede administrativa na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, 224, Centro, Boca da Mata,
Alagoas, inscrito no CNPJ sob o n° 12.264.396/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito, Sr.
Gustavo Dantas Feijó, brasileiro, portador da cédula de identidade n° 767035 SSP/AL, inscrito no
CPF sob o n° 524.759.994-20, no uso de suas atribuições legais;

Nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto Municipal n° 786/2013, da Lei n°
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666,
de 1993, e as demais normas legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para
Registro de Preços n° 006/2015, conforme resultado homologado em XX/XX/XXXX;

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a contratação dos itens constantes na proposta
vencedora transcrita em Anexo desta Ata, conforme especificações do Termo de Referência, que
passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa
XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n° XXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXX, no
Município de XXXXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXXXX, portador(a) da Cédula de
Identidade n° XXXX e CPF n° XXXXXX, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para contratação do serviço continuado de
impressão/cópia/escaneamento (LOTE(S) VENCIDO(S) PELA EMPRESA), mediante o regime de
empreitada por preço unitário, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de
Boca da Mata, conforme descrição, quantidades e valores descritos em Anexo(s).

/
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1.1.1. A descrição e a especificação detalhada do serviço e das tarefas que o compõem
constam do Termo de Referência.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor global desta Ata é de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXX), distribuídos da seguinte forma:

N° LOTE

XXX

DESCRIÇÃO DO LOTE

NOME DO LOTE VENCIDO PELA EMPRESA

VALOR TOTAL

R$ XXXXXX

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3. l. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.

3.2. São participantes os seguintes órgãos:

3.2.1. Gabinete do Prefeito;

3.2.2. Órgãos de Assessoramento;

3.2.3. Secretaria Municipal de Articulação Política;

3.2.4. Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças;

3.2.5. Secretaria Municipal de Assistência Social;

3.2.6. Fundo Municipal de Assistência Social;

3.2.7. Secretaria Municipal de Infraestrutura;

3.2.8. Secretaria Municipal de Saúde;

3.2.9. Fundo Municipal de Saúde;
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3.2.10. Secretaria Municipal de Educação;

3.2.11. Fundo Municipal de Educação;

3.2.12. Secretaria Municipal de Cultura;

3.2.13. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Promoções e Juventude;

3.2.14. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;

3.2.15. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

3.2.16. Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;

3.3. Poderá uíilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n° 786/2013, e na Lei n° 8.666, de
1993.

3.3. l. Caberá ao prestador de serviços beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação
dos serviços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

3.3.2. As contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Preços.

3.3.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.

3.3.4. Ern caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao prestador de serviços faltoso,
comunicando o fato ao órgão gerenciador.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de XX (XXXX) meses, a contar da data de sua
assinatura.
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4.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do Decreto
Municipal n° 786/2013, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação, não
ultrapasse 01 (um) ano.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
prestadores dos serviços.

5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.3.1. Convocar o prestador de serviços visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;

5.3.2. Frustrada a negociação, o prestador dos serviços será liberado do compromisso
assumido; e

5.3.3. Convocar os demais prestadores de serviços visando igual oportunidade de
negociação.

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o prestador dos
serviços, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.4.1. Liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de prestação dos serviços; e

5.4.2. Convocar os demais prestadores de serviços visando igual oportunidade de
negociação.

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.

5.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata
de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
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6. CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

6.1. O prestador dos serviços terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando;

6.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6. l .2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

6. l .4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

6.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de
Preços.

6.2. O prestador dos serviços poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do prestador dos serviços aos órgãos participantes, se houver.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS

7.1. A contratação corn o prestador de serviços registrado, de acordo com a necessidade do
órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de serviços ou outro instrumento similar, conforme disposto
no artigo 62 da Lei n° 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto
Municipal n° 786/2013.

7.1.1. As condições de execução dos serviços constam do Termo de Referência anexo ao
Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação
específica, no respectivo pedido de contratação.

7.2. O órgão convocará a prestadora de serviços com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
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7.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

7.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

7.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

7.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

7.4.1. É vedada a subcontratação parcial exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato.

7.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

7.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando
ciência à Administração.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO

8.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua
assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos,
limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei n°
8.666, de 1993.

8.1.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública,
visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em
relação à realização de uma nova licitação.

8.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando:

8.3.1. A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administração,
nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido declarada inidõnea
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos;
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8.3.2. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.3.3. A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos
ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de
vigência da contratação;

8.3.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. A Contratada obriga-se a:

9.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

9.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;

9.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros;

9.1.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.1.5. apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devern estar devidamente
identificados por meio de crachá;

9. l .6. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimpléncia não transfere
responsabilidade à Administração;

9.1.7. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

9.1.8. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
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9.1.9. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.10. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.11. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

9.1.12. arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

9.2. A Contratante obriga-se a:

9.2.1. proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;

9.2.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos á autoridade competente para as providências cabíveis;

9.2.4. notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.2.5. pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

9.2.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10. CLAUSULA DEZ - DO PAGAMENTO
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10.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

10.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços
executados.

10.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente prestados.

10.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ónus para a Contratante.

10.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a
manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

10.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.

10.6. Será considerada data do pagamento o dia ern que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

10.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

10.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = lx Nx VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

l = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
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N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

11. CLÁUSULA ONZE - DO REAJUSTE

10.1. Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de l (um)
ano, mediante a aplicação do índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M).

10.2. O interregno mínimo de l (um) ano será contado:

a. Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas
constante do Edital:

b. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu
ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

10.3. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de l
(um) ano, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

10.3.1. Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.

10.3.1.1. Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser
pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de l (um) ano, contado na forma
prevista neste Edital.

10.3.1.2. Caso. na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o
novo índice de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no
termo aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido
tão logo seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão.

10.4. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

a A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de l (um) ano:

b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros;

Processo n° f J9-OÍ7/2Q/5
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10.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data da solicitação da Contratada.

10.6. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.

12. CLÁUSULA DOZE - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

12.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo
dará ciência à Administração.

12. l. l. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora dos serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666,
de 1993.

12.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bern como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

13. CLÁUSULA TREZE - DAS INFRACQES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

13.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não
assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata
de Registro de Preços;

13.1.2. Apresentar documentação falsa;

13.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

13.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

Processo n° M9-017/2015
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13.1.5. Comportar-se de modo inidòneo;

13.1.6. Cometer fraude fiscal;

13.1.7. Fizer declaração falsa;

13.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

13.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
cinco anos;

13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

13.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, e da Lei n°
10.520, de 2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:

13.3. l. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

13.3.2. Apresentar documentação falsa;

13.3.3. Comportar-se de modo inidòneo;

13.3.4. Cometer fraude fiscal;

13.3.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços
ou no instrumento de contrato.

13.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

Processo n° i 19-017/2015
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b.l. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o
valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Boca
da Mata, pelo prazo de até dois anos;

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

13.4.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

13.5. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subítem anterior, as
empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

13.5.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

13.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

13.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

Processo n" í 19-0/7/2015

Pregão Presencio! n° 006/2015-SRP Pag. 13/15



r* - • .1



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

fêanKiMÕa >P&i*Ha*te*tte de ÂécÂfacõet BOCA^MATA

13.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

13.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14. CLÁUSULA QUINZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão
Presencial para Registro de Preços n° 006/2015 e a proposta da empresa.

14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002, do
Decreto Municipal n° 786/2013, da Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da
Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

14.3. O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o da Comarca de Boca da Mata,
Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro.

Município de Boca da Mata/AL, XX de XXXXXX de XXXX.

Representante do Órgão

Representante da Empresa

ANEXO l DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PP006/2015
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Este documento é parte da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre o
Município de Boca da Mata e a empresa XXXXXXXXXX, cujos itens e respectivos preços estão a
seguir descritos na proposta de preços anexada, em face da realização do Pregão Presencial n°
006/2015-SRP.

Processo n° l i 9-017/20 i 5
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ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N° 119-017/2015

CONTRATO N° PPXX/20XX X

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XXXXXX
(LOTE(S) A SER(EM) CONTRATADO(S)) QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, E A
EMPRESA XXXXXXXXXX.

O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL, com sede na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, 224,
Centro, Boca da Mata, Alagoas, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.264.396/0001-63, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. Gustavo Dantas Feijó, brasileiro, portador da cédula de
identidade n° 767035 SSP/AL, inscrito no CPF sob o n° 524.759.994-20, no uso de suas atribuições
legais, doravante denominado(a) simplesmente CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXX,
inscrita no CNPJ sob o n° XXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXX, no Município de
XXXXXX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXXXX, portador(a)
da Cédula de Identidade n° XXXX e CPF n° XXXXXX, tendo em vista o que consta no Processo n°
119-017/2015, e o resultado final do Pregão Presencial n° 006/2015-SRP, com fundamento na Lei n°
8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento,
mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

l. l. O contrato tem corno objeto a prestação de serviços continuados de
impressão/cópías/escaneamento (LOTE(S) A SER(EM) CONTRATADO(S)), com execução
mediante o regime de empreitada por preço unitário, com solução de digitalização para
integração com os sistemas da Prefeitura de Boca da Mata, de caráter local e com acesso via
rede local (TCP/IP), incluindo a logística de suprimentos e serviços técnicos especializados,
utilização de softwares de controle e gerenciamento, a cessão de direito de uso de
equipamentos com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva,
fornecimento de peças e suprimentos necessários (EXCETO PAPEL), para atender as
necessidades da Prefeitura de Boca da Mata conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos, de acordo com os valores
ofertados pela Contratada, constantes em Anexo deste instrumento.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão
Presencial n° 006/2015-SRP, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

Processo n" 1/9-017/2015
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada
por preço unitário.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

3.1.1. emitida a solicitação a CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para
disponíbilizar os equipamentos, devidamente instalados e munidos dos suprimentos;

3.1.2. Os equipamentos e materiais recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas;

3.1.3. As solicitações de suprimentos, manutenções e transferência de local dos
equipamentos deverão ser atendidas ern no máximo 48 (quarenta e oito) horas a partir do
chamado;

3.1.4. Os equipamentos pendentes de assistência técnica há mais de 24 (vinte e quatro)
horas e aqueles que apresentem frequentes problemas técnicos deverão ser substituídos em
até 48 (quarenta e oito) horas a partir do chamado, sem ónus para a CONTRATANTE;

3.1.5. será considerado executado o serviço quando atestado por servidor especialmente
designado, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas,
devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA obriga-se a:

4.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

4.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;

4.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros;

Processo n° f I9-OJ7/20Í5

Pregoo Presenc/ol n" 006/20I5-SRP Pag. 2/14



--2



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Pen*ui#e*te de Âécifaeõe* BOCA

4.1.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade corn as normas e determinações em vigor;

4.1.5. apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados
que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;

4.1.6. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade á Administração;

4.1.7. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

4.1.8. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

4.1.9. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.1.10. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.1.11. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

4.1.12. arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

5.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de
Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

Processo n° 119-017/2015
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6.1.1. proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;

6.1.2. exigiro cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.1.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

6.1.4. notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

6.1.5. pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

6.1.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor do contrato é de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXX).

7.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais
de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

9.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua
assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos,
limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei n°
8.666, de 1993.

9.1.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

9.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública,
visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em
relação à realização de uma nova licitação.

Processo n° 119-017/20/5
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9.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando:

9.3.1. A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administração,
nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido declarada inidônea
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos;

9.3.2. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.3.3. A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos
ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de
vigência da contratação;

9.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

9. CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

9.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA.

9.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que conterá o detalhamento dos serviços
executados.

9.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente prestados.

9.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ónus para a CONTRATANTE.

9.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a
manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.

9.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

Processo n° 119-017/2015
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9.7. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

9.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = lx N x V P

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

l = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

1 = (6 /100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

10. CLÁUSULA DEZ - DO REAJUSTE

10.1. Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de l (um)
ano, mediante a aplicação do índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M).

10.2. O interregno mínimo de l (um) ano será contado:

a. Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas
constante do Edital;

b. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu
ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

10.3. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de l
(um) ano, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

10.3.1. Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.

Processo n° í 19-0 i 7/2015
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10.3.1.1. Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser
pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de l (um) ano, contado na forma
prevista neste Edital.

10.3.1.2. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o
novo índice de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no
termo aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido
tão logo seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão.

10.4. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

a. A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de l (um) ano;

b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros;

10.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data da solicitação da Contratada.

10.6. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.

11. CLÁUSULA ONZE - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

11. l. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados em orçamento próprio para este exercício, na dotação abaixo
discriminada:

Funcional(Ís) Programática(s): XXXXXXXXXXXXXXXX

Elemento(s) de Despesa: XXXXXXXXXXXXXXXX

12.1. As despesas para o exercido futuro correrão à conta das dotações orçamentarias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

12. CLÁUSULA DOZE - DA FISCALIZAÇÃO

12.1. 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 representante da
Administração, especialmente designado, na íorma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

Processo n° II9-OI7/20I5
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12.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

12.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos no Termo de Referência e especificações do objeto contratual.

12.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for
o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.4. O descumprirnento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de
sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

12.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

13. CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

13. l. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

13.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado da contratação.

13.2.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

14. Q ÁIJSUI A CATOR7F DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÓLS ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, e da Lei n° 10.520, de
2002, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

14.1.2. Apresentar documentação falsa;

Processo n° 119-017/2015
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14.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

14.1.4. Cometer fraude fiscal;

14. l .5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato.

14.2. A Contratada que cometer qualquer das infracões discriminadas acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ás seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

b.l. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o
valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com Prefeitura Municipal de Boca da
Mata, pelo prazo de até dois anos;

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

14.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

14.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as
empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

14.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

14.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

Processo n" M 9-017/20 J 5
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14.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do intrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

14.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

14.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

15. CLÁUSULA QUINZE - DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993:

15.1.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

15.1.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

15.1.3. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão do serviços, nos prazos estipulados;

15. l .4. o atraso injustificado no início do serviço;

15.1.5. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á Administração;

15.1.6. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no Contrato;

PregâoPresenc/a)n°006/20/5-SRP Pag. l O/í 4
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15.1.7. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

15.1.8. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1
art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;

do

15.1.9. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;

15.1.10. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;

15.1.1 1. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do Contrato;

15.1.12. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

15.1.13. a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do
valor inicial do Contrato além do limite permitido no § l ° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1 993

15.1.14. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 1 20 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o
mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas,
assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

15.1.15. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração,
decorrentes de serviços, ou parcelas destes, já executados, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o
direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja
normalizada a situação;

15.1.16. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço,
nos prazos contratuais;

15.1.17. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato;

15.1.18. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 1993, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.

15.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o.
- c:

Processo n° M9-OI7/20Í5
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contraditório e a ampla defesa.

15.3. A rescisão deste Contrato poderá ser;

15.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nas
cláusulas 15.1.1 a 15.1.12, 15.1.17 e 15.1.18;

15.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para a Administração;

15.3.3. judicial, nos termos da legislação.

15.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

15.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas cláusulas 15.1.12 a 15.1.17, sem que haja culpa
da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

15.5.1. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

15.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizaçoes a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

15.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

15.7.1. Balançados eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.7.3. Indenizações e multas.

16. CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 10.520, de 2002, na Lei
n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar n° 123, de 2006, e
na Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas correlatas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de
suas transcrições.

Processo n° 119-017/2015
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17. CLÁUSULA DEZESSETE- DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

18. CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Boca da Mata, Estado de Alagoas, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma,
para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Município de Boca da Mata/AL, XX de XXXXXX de XXXX.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pela CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:

CPFn°: CPFn°:

Identidade n°: Identidade n°:

Processo n° //9-0/7/20Í5
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ANEXO DO CONTRATO N° PPXX/20XX-X

Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre Município de Boca da
Mata e a empresa XXXXXXXXXX, cujos itens e respectivos preços estão a seguir descritos na
proposta de preços anexada, em face da realização do Pregão Presencial n° 006/2015-SRP.

Processo n° /I9-OI7/20Í5
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO - LEI N° 9.854/99
(colocar em papel timbrado da licitante)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015

PROCESSO N° 119-017/2015

DECLARAÇÃO

[identificação da licitante) com sede na
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o n° vem através de seu representante legal
abaixo assinado, em atenção à Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente,
sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber: "(...) proibição de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze anos", para fins de habilitação no
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 006/2015 Prefeitura Municipal de Boca da Mata.

Local e data

(assinatura)

Processo n° f/9-017/2015
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO - ART. 4°, INC. VII, DA LEI N° 10.520/2002
(colocar em papel timbrado da licitante)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015

PROCESSO N° 119-017/2015

DECLARAÇÃO

(identificação da liciíante) com sede na
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o n° vem através de seu representante legal
abaixo assinado, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação
vigente, que se encontram dentro do Envelope de n° 02 - Documentos de Habilitação, em
conformidade com o inciso VII, Art. 4° da Lei nc 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação
no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 006/2015 Prefeitura Municipal de Boca da Mata.

Local e data

(assinatura)

Processo n° I19-OÍ7/20I5
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA
ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° l l .488, DE 2007

(colocar em papel timbrado da licitante)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015

PROCESSO N° 119-017/2015

DECLARAÇÃO

(identificação da licitante) com sede na
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o n° por intermédio de

seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, expressamente, sob as penas da lei, que é
considerada:

a microempresa ou empresa de pequeno porte, nos

termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro

de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão

previstas no §4° do artigo 3° do mesmo diploma;

OU

n cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488,

de 15 de junho de 2007;

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar,
para fins de participação no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 006/2015 Prefeitura
Municipal de Boca da Mata.

Local e data

(assinatura)

Processo n° 119-017/2015

Pregão Presencial n° 006/20 í 5-SRP Pag. I / f
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA J

BOCA™ MATA
*r

J

ANEXO VII

MODELO DE FICHA DE CREDENCIAMENTO
(colocar em papel timbrado da licitante)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015

PROCESSO N° 119-017/2015

DADOS DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO COMPLETO:

FONE(S):

PESSOA P/ CONTATO:

DADOS DO REPRESENTANTE

NOME COMPLETO:

CARGO/FUNÇÃO:

CELULAR(ES):

FICHA DE CREDENCIAMENTO

CNPJ:

FAX: EMAIL:

CARGO/FUNÇÃO:

RG: CPF:

EMAIL(S):

de de

(responsável p/ informações)

Processo n° i/9-017/2015
Pregão Presencio/ n° 006/2015-SRP Pag. 1/1
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

SOCADA M

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL n° 006/2015-SRP

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da
Mata, Estado de Alagoas, TORNA PÚBLICO que encontra-se aberto o Pregão
Presencial n° 000/2015-SRP, Tipo Menor Preço, que tem como objeto o registro
de preços dos serviços continuados de impressão/cópias/escaneamento, com
execução mediante o regime de empreitada por preço unitário, com solução
de digitalização para integração com os sistemas da Prefeitura de Boca da
Mata, de caráter local e com acesso via rede local (TCP/IP), incluindo a
logística de suprimentos e serviços técnicos especializados, utilização de
softwares de controle e gerenciamento, a cessão de direito de uso de
equipamentos com a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (EXCETO PAPEL),
para atender as necessidades da Prefeitura de Boca da Mata.

O recebimento e a abertura dos envelopes ocorrerão no dia 13
de fevereiro de 2015, às 13:00hs (treze horas), no endereço Rua Ladisiau
Coimbra, n° 102, Centro.

O Edital em inteiro teor poderá ser lido e/ou obtido no endereço
acima, em dias úteis, no horário das 08 às 13 horas em dias úteis, ou mediante
solicitação enviada ao e-mail cplbocadamata.al@hotmail.com.

Bergson Araújo Leite
Pregoeiro

Cópia publicada no Quadro de Avisos

desta Prefeitura em

R U A L A D I S L A U C O I M B R A . N° 1 0 2 , C E N T R O , B O C A D A M A T A - A I A G O A S
E - M A I L : c p l b o c a d a m a t a . a l @ h o t m a i l . c o m



r
^*,

í



Mutvio - lerv
3 de í'uvereiro de 2015

Diário â Oficiai!
Assinad.i diwfilmcnlc pela COMPANHIA DE t D IRA
IMPRI ss\  í  PI m K .\r-\oni -v iMiOAs c i i>/vi

Unidade Federa t i va do Brasil D«rTeiç«-feir»,3deFev«drode20IJtoO:M:«

iç-àu l •Itarònicu Certificada Digilalmcntc contixinc Llíl N° 7.397/2012 Ano 103 >fíúmero 24

Diário dos Municípios
Prefeitura de Boca da Mata Prefeitura de Campo Alegre

MUNICÍPIO Dl BOCA HA M A I1, VAI

AVISO DP. l U Tl \C-\

I'K1 GÂO PRESENCIAL N° 004/201 5-SRP
Modal idade/N" Prcg,Ío Presencial n" íWH.^O] 5-SRP- TIJTO Menor Preço - Oh|clo

Resisti o de Picços paia aquisição de eietrodontésticos diversos - Data/Horário 13

de levei cir» de 201^ as (W unhs (nove horas) - Loca! Rua Ladislau Coimbra, n"

1 1 C i, ent io - Lditul c Informações No endereço acima, de 08 as 13 horas em di.is

méis. ou mediante sol luiação enviada ao e-imnl cplbocadamaiatil iihoimail tom

ÍVi^son Arauio l ene

Pregoeiro
_ 1'n.l.K-olo I33HU

MUNICÍPIO l)t: BOCADAMATA/AI

AVISO Df- I KTIACÃO

PRf GAO PRESENCIAL N° 005/2015

Modalidade/N" Pregão Presencial n" OU5/2015 - Tipo. Menor Preço - Ohjcio

c ontralação do serviço de Fornecimento de icfeiçilu- Data/Horário: 13 de fevereno

de 2<) l 5 as M OHhs |on/e limas) - Local Rua I.adislau Coimbra, n" 102, Centro

- Edital e Informações No endereço acima. de 08 as 13 horas em dias úteis, nu

mediante solicitação enviada LIO c-mail epIbocadiitnaUt ai '«'hounail com

Bergson Araújo Leite

Pregoeiro
_ Protocolo 133X15

MUNICÍPIO Dl. ROCA DA MATA/AI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRrSF.NClAI. N" 0(16/201 5-SRI'

V(i.d.il!d1ic!e.N" fiegào PiesctKia! n" 006/201 5-SRP - Tipo Menor Preço - Objeto

reaistri» de |'rci,os dos serviços continuados de impressfiO/cápias/cscaneamento.

com c\eciicào medianic n icgime de empreitada por preço unitário, com solução

de digital i/açâo para integração com os sistemas da Prefeitura de Boca da Mata

I de caratei lotai c com acesso via rede local (TCP/IP), incluindo a logística de

supi imenlos e sei viços técnicos especial ixados, utili/ação de softwares de controle

e geienciamento, a cessão de direito de uso de equipamentos com a prestação de

ser \, os de manutenção preventiva c corrctiva. fornecimento de peças c suprimentos

netc-s-s-iMns (TXn -"IO PAPI l 1 para aicndcr as necessidades dd Prefeitura de

Boca da Mala - DaUt/Hoiáiro 13 de fevereiro de 2015 às 13.00hs (treze horas) -

Local Kua Ladislau Coimbra, n" 102. Centro- Edital c Informações No endereço

,ii-im;i de ( iK as l .> lioi.is em dia.s uieis, ou mediante solicitação enviada ao e-mail

Bergson Araujn Leite

Pregoeiro
I33S16

MUNICÍPIO Dl l iOCADAMAlA/Al.

AVISO DE LICITAÇÃO

I'RI (i U i l'líl SFNCIM N" 020. 2UI 4-SRP-2" CHAMADA

Modalidade/N" Pregfto Presencial n"020/20l4-SRP-21CHAMADA-Tipo: Menot

1'reço - Ohieio Registro de Preços para PreslaçiU» de Serviços de Manutenção de

l i]uip;imen1os de Helrigeiaçilo - Daia/lloiáno 13 de levei eiró de 2015 as OS (M)hs

tono limas)- Local Rua l adislau Coimbra, n" U'2, Centro- tdilal e Informações

No endereço acima, de ("t às 13 horas em dias úteis, ou mediante solicitação

enviada ao e-mail cpiNicadamatíi ai u hotmarl com

Bergson Araújo l eite

Pi egoeiro

Protocolo 1 3 J» f?

PREFLM URA MUNICIPAL DL CAMPO M l ( ! }< !

AVISOS 1)111 1CITAC, \

I'KI (rXOPRI SlíNCIAI N 001.:015:-1Cliamad.t--ORJLTO Registro de Preços
para lutitras LiquisiçOes de combustíveis. ARLKTUKA" 13 de levereiro de 2015

às 0900 horas Local Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação

FUNDAMENTAÇÃO I HiAL I ei 10 52UAO. subsidiada pela Lei 8 d(Sf>/43 e suas

alleiaçòes Dec Mun n" 01/2007. Dec Mun. 01)7/2013, LC 123/200'» e 147/2014

DISPONIBILIDADE DO l-DITAL l- INFORMAÇÕES Comissão Pcinianente

de Licitação, na Avenida Monsenhor Itidelhrando Venssimo Guimarães, n U2,

Cenlio, das S 00 as 11 UOhoi.isousiie \\v\\, eampoiilegre ai gov br Campo Alegre.

30 de laneiro de 2015
Manoel IVhpe Costa de Snjueira - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO Al l.íilil
AVISO DE SUSPENSÃO

f > !'ie .kientc : Comissão Permanente d LicitHÇfiO da ; ' - ' ' i i . M i pai • ! • .

Campo Alegre, l stado de Alagoas, torna público aos interessados que a ahertuia da
i OM-\DADl, PRI COSN"005/20Í5-TI.CNICA1 PREÇO - OBJETO Serviços

de Lngenhana - 1-lnhoraçao de Projetos L\ecutivos de Abastecimento de Agua no

Dislnlo de Luziápolisola suspensa, em vinude da ocorrência de fato superveniente

e relevante interesse publico Comunica ainda que lao logo resolvidas ás nuestfies.

será rcalr/ada nova publicação com abertura de novo pra/o legal para aprese mação

dos documentos de habilitação c propostas
Campo Mo'K- Al -O de Janeiro de 2015

Thiago Sanios de Sou/a - Presidente da CPL

PRI U IIURAMUNICIPAI DL CAMPO M ! (ilíl

AVISO DL PROKROCiACÀO

PROCLSSO SLI I-TIVO SIMPLIFICADO N" 001 ;201 í

A C omissa» Permanente, de Licitação do Município de Campo Alegre, no uso de

suas airihmçiies legais conferidas pela Hxnia Prefeita torna público aos interessados

que as inscrições para n Processo Selem o Simplificado n" Oii| 2«\ destinado a

contratação de profissionais qualificados na prestação de serviços de capaciiaçilo

dos profcssoies da Rede Pública Municipal de l nsmo deMe Município f icam

prorrogadas ate o dia 13 de fevereiro de 2015 às 12 horas na sede da Comissão c o

l ditai cnconlra-se disponível no sile oficial do Município, no endereço eletrõmco

wvvwcampo.iletiie gov bi O EDITAI se encontrará disponível ainda na sede da

Comissão Per manente ilc Lie ilação, nu Avenida Monsenhor Hidelbrtmdo Verias imo

fiwmaiaes, n 02, Centio
C'ampo Alegre. 30 de laneuo de 201 >

Thiago Santos de Souza - Presidente da CPI

1'KI II ITURAMUNICIPAI Dl: CAMPO Al l OKI

AVISO DO JUI GAMENTO DO RESULTADO DL HARILITACÀO

TOMADA DK PREÇOS N" 002/201 5

OH.lf 10 (tbias de Lngenliarm - CONSTRUÇÃO DF Ol |UM\ Si 1)1 DM

CONSELHO rilTELAR REFERENCIAL NO DISTRITO DE LUZIÂPOLIS NO

MUNICÍPIO 1)1 CAMPOAI.hCrRL

A Comissão Í'ermancnle de Licitação do Mumcipio de Campo Alegre/AL, apôs

proceder as analises das documentações apresentadas pelas licitantes (documentos

de habilitação|, DECIDIU que
I-oiam tonsideiadas INABILITADAS ,\ licitantes. M l, CONSTRUÇÕES L

SERVIÇOS LTDA - EPI1. CNPJ n" 19037845/0001-67. por desobediência ao

subiiem h l 3 "b do instrumento Convocatório, c .S/í.VA & .S/í VA I l DA - ML

pelo descumprimento ao subuein 6 l .4 "a"



—
 
U

J»
" - *"
• .

"

. >



|isi<j(I-,| )| - E
i: .ninsm .inh •

it|qnj S.IM-U.) ip cjnimi5.iEj|ui
W ;-IM)C: ,u dl\M aiu-Miip-nSip i!U^UI.1|,1 OS3J.lpU3 1)11 OPI!3I|U31 13S 3|md Olll.lttin.iup 31- ]

VZilOS 3Q SOiNVS (I')VIH1
sHií .-f «"13511-j- =p o; iv-""-'-iv odiire.i

-L-1-.od..ud -' OBii:ii|iqi!q s p soiu.iiun.iap sop ucaciuavuilc i:jnil |Bfi,i]
O/lMd IMLH, .1L* LJICJ.ml; ILKO iHn>l'TIH|llll 1'UIU 1J|>IVIH'.--J l'1-l-i -.M1l]-.llll''

-B !Cpl<.|0-3J (IÍO| 0(1 anb cpuiB 11,111111111».} u.ll|qtld «VU.llUI OIUB\a|3J

a aiuniu:1. \jadns UIP| apuuuajjo» up apnyu uia 'psuadçr*.- msi <,i|iKln,'
-nn 3p oiMiiia ™ Bnfly ap oiuauiinaisuqv 'P sovina.!*;] wi.iroij .ip
oiíJ»ji>qu|j-i-iJBiJua3u.jap>,oíi-.j.is (ll.imo «O.ÍDad IV il\ N
i i(E.'MXI .N SÓ.1) JH.I ÍCI VUVWOi "P BJnuaqB B anh supBssaj.nui •*«•
oauqnd uiuoi 'isoSuiv sp outivj -u3.il v txlmto ap IwJiaiunw mimai
-•"d "p ojJmian ap OIUMIIIILUJ oessiiuo.> cp aiuapisajd o

iiiir s „*. SOUH.I nu vavKoi
oysMidsns :iu osiw

i i i s (ijs,\ 'S o u v i i M

.ipuuqppiii jounasuort upiuaiv eu -oí.-raii:)!-] ap aiuaucu-ja,] oç«iui
-o.) cp apas eu irpum U«|Dgdtlp EJUiuonuí M 1V1IQ3 O

jq viS ajfl.lIBUdMJtQ-nntt OSIUOJI3|.l O.VlI.lpUJ OU 'OldOlUn^
op IEJ-NJO aii-, ou |.muods,p .is-i!jiu».iu.i irupj u .1 OBSSIUIU.-) up .ip.is
uu suou Tl s» S Uli ap «JisJ3.oj sp 1 1 Bip o oii' «pÃumd luuay
oídiaiunfrt .IIS.IP uui-uj ap pfcMiinn i>3i[u.n,j .ip» n> aiotfojojd
sop oçjciiacdw ap wi.Vuas 3p iiii.-is.ud uu (cp-MUil-"* snHiotfifjaul
.ip oyíi-iciiuo.i f npcuiiop sioí/KXI „« opB3![i|duiis (mwps ossa.1
-.1.1,1 o rjril .^s^i i.i-iii M- ,inb <iopE<iS3ja]iji sou o.ii|qnd utiun Eiiajaj,'

ii • l i l 'J |. 'i ..... . - | M.'- h.,i ...... . . -:r ^ \.
-<UI!.) 3(> indi-miiHAI »p in-írii.ii-] ap aununiuaj ncs-smui.) v

- i", i -, o(i% INI i- im- HM
ossi H I H . I (Kl • M - n u I-.M M m n • " DI

iW 4<i OMI i«,xr Ki «r iii m m i

im>:-nv odi\v.) -

•luoa ircuiiou. »)|i: H
-os íiuBjpoui no -liisin iBip ma SEJOI) f [ su MI .ip -L-ILIOU oJwspua
iiN •.aoaruuojui s |Biipj - ojiua.i 7UI ,,u 'BJqiuio.1 no|sipCT cni)
|Í30T - (SEJOM oito) SUIKI no •••? ÍIOC ap «Jiajsiaj ap f| ONIJO^T]

-r<] - OfSEiaSi-iPM .ip soiusuiidinh] 30 OBiu-iiiiuiî  ,ip soimít;
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«OBEHTO Hflta

Pagamento dos servidoras

d?**DÍS
' . l u Ki«-h.i (ITrlI.

_, ...S,',,-,'!.,,!;,

^B , K ArKnmmt*

hi'.ii'jni i .i -.'n.'! Ltttm»l*ào, nuini,'wd« n..n-
•d -AI I.II-IP i i :rl. l t.iliui.liit.|i;i^.im<'nl|ppki- ..il.ni..>
.li-.l.-/i<nilini(<inlu min Irnriro iwra («-divíHorr-alie

Educação
,-ilir'o do ribpra

fliawstiviclorp!* p>li-tno9 íin K»CPH(ana Muniripal ar EdUMçío
nta Io reridilo dl ijjdinenj nnli sígunds-lípi a (í) o

Regularização
Com itu. a S«cnl9na ttt íconnm.] r Fpnflnías rontnus
uru privotíA de icgulaiiftt&to Qiiffuil dn taUnoa do^ R

Consignados
A Sti^niTíria de Gtilíu c Rei3JP$ouHumiinoainlo<mi por ouTrj lido
qn» dfvi.lo J cif H}rm.n.^5ij ilo Miivítcno ^ubtco para o aujamipito
tlt Mini 3 lllifliíítj '.'f «tippf UP^HH |.jr.*gr.atlos JUIlJ is isMaiít

1 1 .111. i- .!,!•* suspensa il« ò dia 2C Oe lt«teia. nodtntki se
raPridff' -lê JCffJo coin o calen.Jjpiv de t/uíimtnrn d?u^& ril!-,is.

Compromisso
•Mjaual maií valdo nis eleiçienje 20H Rodrigo Cunha

ahsumiu j míndstti na Assemnteia Ltgpilaliua tle Alagcas nuste
rtnminuo IIj rn Cau de Tavares Battoi noCmttstlt M^CPID KJ
crtinioriiii <l« pois* T ileinjl,idn W •• jiiunienlii que relurcsoseu

Foi saudado
Logo ria tnuikda Rcfli.go leu saudado por PcpresentanltEi na Asm&âcao
-To» Ta>i«lBi de Mao^.o que uai jb-^in/iv.ini ci deputado Luni Lnn uri,̂
em nonn da ulfaona Hodrigo no* canaupulou pelti MU «tratei e nos
acifdrtfir-irit que *lt var ta?íí buni Tatialho nn Al. L . di^w o prtsdente

Novo presidente

•

as dípulados i* pitp»Pir»>r larsadeioío
orpvdar a cau nus pfOvinus dois ànoa
o íepulido DuOu Holinda tei a eonlerõnoa

ret onde aletiou que pó ZS VDttn D DapuM

Limoeiro de Anadia
Manler â& t^dddS vicmani -de L imitim de Anadu em hom ?*ia-Jo IP
con^tí-vãção ^c-TFiprc Tui Lima das pnanoa-des dj g«bllD 4n uref.?i(u
Marlan PtTr-Diri (PP). Asifla^Bão n-3fjon%avni pí.c íico*iT.çnto de Ioda

i • • huUi leguir-ett [u-̂ rcuíM ajlbv..-ío* nj Fnuncip-m
alr-m ft c-taio TaciIrlBi .1 rOuKi..;-tJo Ó.K mJham Oe peuo .̂, qgí nirubm

Conservadas
A|«s«r Je esraipin bffm LúP^erviOi^ a Pr-tíeiTura rtaverí rclcrnai
sm b-ftfve, o* tabulai da 'ocuptração dos mau de 200 quilòrrpU-oa
flf-nijln?-^inn que contemplam aã 51 povoado* do r-niimcipn-D Os
trabalhos MFÍIQ vt-aNiíado*! mr&vea de duas maquinas P-fctro. trè«

Comunidades
Ef*e -iMxinc-uĵ  csbaclav .t h-e^-em recupeiadab cvío í que |ig
usn»ii...d*[iat C*|ueifO c C-iombiS jpnipipc e Timirt OiteMir
Limoewo t Wiraccfii F p» Ltfe JO Jenipapo E JT. Todas «Ias sr<
LjJocjQis c»maú.is LÍI- piuno n ijftnal reasítnt-? aot penodou

ubfoitíií pJM ap-ptcaf 9OÍp*R íin àtinlei que l-uem *cpom,Mi wn*
fnvftlopH *"i Agências c^nrír.ii 1^1 «nco-nirado na 1aidt> d* uhtda
i.H i nu jq-tnoa do Banco tt> His^ rm Intipu

PopL-larss re-utaraiT Q falo que 'ip-ínmente M propagou pela
nfiri-p i PU pjftuu na jq-anoi mst nlu viu nada Fíiomando ao nPU
R ĵpjmpnln O? FTi.rC.j UiliTaij

i.il^ir.i-ni'' r.iiia^rin b.m ihdividin UITM Ci-rripofíamenTo vispeilc
irTroyj-hj acer'4 de x.-a natuíd-luJírdc

Junta Comercial atualiza
tabela de preços de serviços^ 7
Reajuste publicado no Diário Oficia! irá entrar em vigor a partir de 12 de fevereiro,
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CANAL DO SERTÃO

Pequenas comunidades terão abastecimento
Governo levara ações de desenvolvimento agropecuáno em lorno do Cana!
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Pedido de Esclarecimento do PP006/2015

R.A.M Representações (ram.licitacocs@gmail.com)
lírwiada: segunda-feira, 9 de fevereiro de 2015 01:24:20

R.A.M Representações (ram.licitacoes(#ígmail.corn)
l anexo
ÍVdidu de (•sclaiocimenlo - Boca da Mata PP006-l5.pdf (376,0 KB)

teçhar

Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da Mata/AL.

Sr. Bergson Araújo Leite

Prei'recoeiro

Pre/ado Senhor

Solicitamos desta conceituada comissão esclarecimentos de acordo com o texto em anexo, para que possamos
elaborar nossa proposta de preços.

:neiosamente

R.A.M Assessoria Administrativa e Representações





Assessoria Administrativa e Representações

Penedo. AL, 09 de fevereiro de 2015.

Ao
Município de Boca da Mata/AL
11.MO. Sr. Bcrgson Araújo Leite
M.D. Pregoeiro

REFERENCIA: Pedido de esclarecimento quanto
às exigências do Termo de Referencia - Anexo I, e
solicitação do valor estimado da licitação.

Prezado Senhor,

Ao analisarmos o Edital e respectivos anexos, em especial Anexo l do Edital (Termo de
Referência), nos deparamos com situações que carecem esclarecimentos necessários para que seja
elaborada uma proposta mais justa, obtendo-se um resultado com julgamento objctivo e proposta
mais vantajosa para administração, evitando assim transtorno na execução dos serviços. Diante da
motivação acima tecemos os seguintes pedidos de esclarecimentos, a saber:

1. Com base no item 12.1.1. onde cita: "A estimativa de custo do ohjeto constará
apenas nos autos do procedimento da licitação, podendo ser informada aos interessados
mediante solicitação encaminhada ò ('omissão Permanente de Licitação, através dos
endereços físico e eletrônico constantes no respectivo Edital, nos termos do Acórdão
1 153/2013 do Plenário do TCLT\s que:

1.1 . Nos informe o valor estimado da licitação, por item, detalhando os custos
operacionais, de suprimentos, e infraestrutura exigidos no Anexo l do Edital.

2. Quanto ao objeto da licitação, trata-se de "serviços de impressão/cópia/
escaneamento", ou de locação de equipamentos?

3. Quanto as especificações do item l, cita que a velocidade de 42ppm para
cópias/impressões é 35imn nitra escaneamento por minuto, c (...) Capacidade de
esciineur iUretamente para rede e para e-tnail" (g.n). Trata-se de impressora laser
monocromática, A4 e oficio - 42 ppm", ou de impressora multifuncional?

4. A capacidade de cópias, bem como sua autonomia c qualidade indicada nos itens l,
2 e 3, tratam-se de informações mínimas, ou devem seguir a risca as especificações?

5. Quanto aos Requisitos comuns a todos os equipamentos:

5.1. No item 5.1 "a" do anexo I do edital exige "Equipamentos novos, em linha
de produção, primeira locação, comprovada através de nota fiscal do fabricante,
com garantia, inclusive ao loner e peças ", pergunta-se:

5 .1 .1 . A comprovação da compra dos equipamentos mediante apresentação
da Nota(s) Fiscal(ais) será apresentada junto a proposta de preço?
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5. 1.2. Qual a just i f icat iva que a administração utilizou na fase interna
(termo de referência) para exigir garantia dos equipamentos, toner e peças
de um bem locado, ou de prestação de serviços cie impressão/cópia/
escaneamento?

6. Quanto a instalação dos equipamentos (item 06 Anexo I do Bdiíal)

6.1. De acordo com as exigências constantes dos itens 6.1 e 6.2 deste anexo,
como calcularemos os custos operacionais para prestação dos serviços ou
locações, se não sabemos os possíveis locais de instalação, desinstalação e
remanejamento dos equipamentos c quantas vezes isso poderá ocorrer?

6.2. Nas exigências constantes no item 6.4 deste mesmo anexo, quando cita
"fornecimento de Ioda a infraestrutura necessária para instalação e
funcionamento dos equipamentos, como local físico, tomadas elétricas, pontos de
acesso à rede " esta se tratando de:

6. 2.1. Custear a locação do imóvel quando fala em "como local físico"?

6. 2. 2. Caso seja imóvel do contratante, é de responsabilidade de contratada
proceder serviços de infraestrutura (obras) no imóvel público, onde o
objeto licitado é prestação de serviços de impressão/cópia/ escaneamenío
ou locação de equipamentos?

1. Quanto ao atendimento dos requisitos dos serviços, conste do item 8 do Anexo I do
edital, pergunta-se:

7.1. Considerado que o objeto da licitação trata-se de Locação de Enuipameníos
de Reproí>rafui ou Prestação de Serviços de inwressão/côpia/ escaneamento
fg.n.). qual a necessidade de exigir toner, e kits de manutenção das impressoras
novas e originais do fabricante, não a remanufaturados, envazados, ou similares?

7.2. Tal justificativa consta nos estudos elaborados pela administração da fase
interna (termo de referência devidamente aprovado pela autoridade superior)
para especificação do objeto?

8. Gostaria que clarificasse a seguinte questão: A mão-de-obra necessária para
realização de cópias e escancamentos correrá por conta da administração ou pelo
contratado?

Tendo em vista que tal solicitação está sendo solicitada no pra/o previsto no item 24.1 do
Edital, portanto tempestiva, aguardamos a resposta deste bem conceituado Pregoeiro, para que
possamos elaborar a proposta de preço.

Certos de sermos atendidos, agradecemos antecipadamente.

RAM
Assessoria Administrat iva e Representações





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

PROCESSO N°: 119-017/2015
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração
ASSUNTO: Licitação para registro de preços de fornecimento de serviços de
impressão/copias/escaneamento

Resposta ao Pedido de Esclarecimentos ao Pregão Presencial n° 006/2015-SRP

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do
Pregão Presencial n° 006/2015-SRP, que tem por objeto o registro de preços dos serviços
continuados de impressão/copias/escaneamento, com execução mediante o regime de
empreitada por preço unitário, com solução de digitalização para integração com os
sistemas da Prefeitura de Boca da Mata, de caráter local e com acesso via rede local
(TCP/IP), incluindo a logística de suprimentos e serviços técnicos especializados, utilização
de softwares de controle e gerenciamento, a cessão de direito de uso de equipamentos
com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de
peças e suprimentos necessários (EXCETO PAPEL), para atender as necessidades da
Prefeitura de Boca da Mata, conforme condições e especificações contidas no
instrumento convocatório, solicitado pela empresa RAM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E
REPRESENTAÇÕES, doravante denominada PETICIONANTE, nos termos apresentados no
expediente colacionado ao processo em epígrafe.

ESCLARECIMENTOS:

1. Com base no item 12.1.1, onde cita: "A estimativa de custo do objeto consfará apenas
nos autos do procedimento da licitação, podendo ser informada aos inferessados
mediante solicitação encaminhada à Comissão Permanente de Licitação, através dos
endereços físico e eletrônico constantes no respectivo Edital, nos fermos do Acórdão
1153/2013 do Plenário do TCU", solicitamos que:
1.1. Nos informe o valor estimado da licitação, por item, detalhando os custos
operacionais, de suprimentos, e infraestrutura exigidos no Anexo l do Edital.

Resposta; Os valores estimados para a contratação gira em torno de R$ 223.200,00 {valor
unitário R$ O, W) para o item L l R$ 264.999,96 (valor unitário R$ 0,881 para o item 1.2 e, R$
65.199,56 (valor unitário R$ 543,33) para o item ?.3.

2. Quanto ao objeto da licitação, trata-se de "serviços
impressão/cópia/escaneamento", ou de locação de equipamentos?

Resposta: Trata-se de serviços de /mpressão/cóp/a/escaneamenro.

R U A I A D I S L A U C O I M B R A , N° 102 . C E N T R O , B O C A D A M A T A - A L A G O A S
E - M A I L : c p l b o c a d a m a t a . a l @ h o t m a i l . c o m
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de Âtetfacõet

3. Quanto as especificações do item l, cita que a velocidade de 42ppm para
cópias/impressões é 35/mp para escaneamenfo por minuto, e (...) "Capacidade de
escanear diretamente para rede e para e -m ai/" (g. n). Trata-se de impressora laser
monocromática, A4 e oficio - 42 ppm", ou de impressora multifuncional?

Resposta: No Lote 01, item LI Impressora monocromática, A4 e ofício -- 42 DOO,
considerar Multifuncional Laser Monocromático, A4 e ofício - 42 ppp.

4. A capacidade de cópias, bem como sua autonomia e qualidade indicada nos itens 1,
2 e 3, tratam-se de informações mínimas, ou devem seguir a risca as especificações?

Resposta; Consideraras informações como mínimas

5. Quanto aos Requisitos comuns a todos os equipamentos:
5.1. No item 5.1 "a" do anexo l do edital exige "Equipamentos novos, em linha de
produção, primeira locação, comprovada através de noto fiscal do fabricante, com
garantia, inclusive ao toner e peças", pergunta-se:
5.1.1. A comprovação da compra dos equipamentos mediante apresentação da Nota(s)
Fiscal(ais) será apresentada junto a proposta de preço?

No ífern 5. ? é solicitado que sejam disponibilizados equ/pamenfos novos, em
Unha de produção, primeira locação, comprovada através de nota fiscal do fabricante,
com garantia, inclusive ao toner e pecas, considerar nota fiscal do fabricante e/ou
distribuidor. A comprovação de v e rá ser realizada junto a propos/a de preços.

5.1.2. Qual a justificativa que a administração utilizou na fase interna (termo de referência)
para exigir garantia dos equipamentos, toner e peças de um bem locado, ou de
prestação de serviços de /mpressão/cópia/escaneamento?

Resposta: A garantia a qual a Administração quis mencionar é a de uso e não a do
equipamento.

6. Quanto a instalação dos equipamentos (item 06 Anexo l do Edital)
6.1. De acordo com as exigências constantes dos itens 6.1 e 6.2 deste anexo, como
calcularemos os custos operacionais para prestação dos serviços ou locações, se não
sabemos os possíveis locais de instalação, desinstalação e remanejamento dos
equipamentos e quantas vezes isso poderá ocorrer?

Resposta; A Administração irá disponibiítzar os equipamentos em diversos secretarias e em
algumas escolas. O remanelamento dependerá das necessidades de uso. Caso ocorram,
o item 6.2 menciona: A CONTRATANTE deverá proceder a instalação e desinstalação de
Impressoras dentro de cada localidade. Caso seja mudada a localidade de insialacão, o
remaneiamento /transporte ocorrerá por conto da CONTRATANTE. A mudança de /oca/
do equipamento deverá ser informada a Contratada, porém os cusfos com o locomoção
e Instalação serão de responsabilidade da CONTRATANTE

R U A L A D I S L A U C O I M B R A , N° 1 0 2 , C E N T R O , B O C A D A M A T A - A I A G O A S
E - M A I L : c p l b o c a d a m a t a . a l @ h o t m a i l . c o m
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6.2. Nas exigências constantes no item 6.4 deste mesmo anexo, quando cita
"fornecimento de toda a infraestrutura necessária para instalação e funcionamento dos
equipamentos, como local físico, tomadas elétrícas, pontos de acesso à rede" esta se
tratando de:
6.2.1. Custear a locação do imóvel quando fala em "como local físico"?

6.2.2. Caso seja imóvel do contratante, é de responsabilidade de contratada proceder
serviços de infraestrutura (obras) no imóvel público, onde o objeto licitado é prestação de
serviços de impressão/cópia/ escaneamento ou locação de equipamentos?

Resposta: Coso a Contratante deseje instalar um equipamento em um loca! que não
apresente ponto de energia elétrica, a Contratante {Administração Pública) deverá
dispor de serviços que possibilite o /oca/ fer ponto de energia, não cabendo nenhum
custo para a Contratada.

7. Quanto ao atendimento dos requisitos dos serviços, conste do item 8 do Anexo l do
edital, pergunta-se:
7.1. Considerado que o objeto da licitação trata-se de Locação de Equipamentos de
Reprografía ou Presfação de Serviços de impressão/cópia/ escaneamento fg.n.), qual a
necessidade de exigir toner, e kits de manutenção das impressoras novas e originais do
fabricante, não a remanufaturados, envazados, ou similares?

Resposta: No item 8.1.2 a empresa ficará incumbida de fornecer toners e kits de
manutenção das impressoras que possibilitem que os serviços sejam prestados com
qualidades, independentemente dos mesmos serem originais, o que importa para a
Administração é que as máquinas possam imprimir l copiar com qualidade e sem
marcações no oaoei

7.2. Tal justificativa consta nos estudos elaborados pela administração da fase interna
(termo de referência devidamente aprovado pela autoridade superior) para
especificação do objeto?

Resposta: Considerando a contratação anterior, que teve por obieto a locação de
máquinas multifuncionais, a Administração analisou por bem que o presente contratação
fosse com base no serviço de Impressão/cópia.

8. Gostaria que clarificasse a seguinte questão: A mao-de-obra necessária para
realização de cópias e escaneamentos correrá por conta da administração ou pelo
contratado?

Resposta: A mão de obra referente a manutenção dos equipamentos ocorrerá as custas
da Contratada, ia o mão de obra para imprimir ou copiar deverá ser da pessoa que
utilizará do equipamento e que esteia realizando atividade paro a Administração

R U A L A D I S L A U C O I M B R A , N° 102 , C E N T R O , B O C A D A M A T A - A L A G O A S
E - M A I L : c p l b o c a d a m a t a . a l @ h o t m a i l . c o m
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BOCA^ATA

CPL em 09 de fevereiro de 2015.

Bergson Aravjp Leite
Pré g to e/
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

PROCESSO N°: 119-017/2015
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração
ASSUNTO: Licitação para registro de preços
impressão/cópias/escaneamento

de fornecimento de serviços de

Despacho

Remetemos os autos à Secretaria Municipal de Administração para
conhecimento do pedido de esclarecimentos, bem como da resposta elaborada por
esta Comissão, e demais providências necessárias.

CPL em 09 de fevereiro de 2015.

o LeiteBergson
Prego

R U A L A D I S L A U C O I M B R A , N ° 1 0 2 , C E N T R O , B O C A D A M A T A - A L A G O A S
E - M A I L : c p l b o c a d a m a t a . a l @ h o t m a i l . c o m
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PROCESSO: 119-017/2015
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO

Aproveitando o pedido de esclarecimentos apresentado junto a Comissão
Permanente de Licitação, na qual respostou os pontos suscitados, aproveitamos para
rever alguns pontos no Termo de Referência que merecem algumas ponderações e
eslacrecimentos, ressaltando que entendemos que não irá majorar os valores orçados:

1 Na especificação do Lote 01, item 1.1, Impressora laser
monocromática, A4 e oficio - 42 ppm, leia-se Multifuncional laser monocromática, A4 e
oficio -42 ppm;

2 - Na especificação do Lote 01, item 1.2, Multifuncional laser Colorida, A4,
oficio e A3 - 30 ppm, leia-se Multifuncional laser Colorida, A4 e oficio - 30 ppm;

3 - Retira-se da especificação do equipamento Scanner o seguinte texto:
Fornecer carta do fabricante com menção ao edital atestando que, a empresa está
apta a fornecer, ministrar treinamentos, e também oferecer suporte e assistência
técnica para o modelo do equipamento em questão;

4 - Acrescentar no item 5.1.a que a comprovação de que o equipamento é
novo poderá ser realizada através de nota fiscal emitida pelo fabricante e/ou
distribuidor, excluindo-se o texto, com garantia, inclusive ao toner e peças, a ser
apresentada junto a proposta de preços;

5 - O item 5.1.b passará a compor o item 5.2, com a seguinte redação: A
CONTRATADA deverá declarar que cumpre os requisitos do programa de destinação
ambiental correia a ser dada a todos os recipientes e resíduos dos suprimentos, em
conformidade com a legislação Lei n° 12.305/2010 e os preceitos de preservação
ambiental:

6 - No item 7.1.3 onde se lê: As solicitações de suprimentos e
manutenções e transferência de local dos equipamentos deverão ser atendidas em no
máximo 48 (quarenta e oito) horas a partir do chamado, leia-se: As solicitações de
suprimentos e manutenções dos equipamentos deverão ser atendidas em no máximo
48 (quarenta e oito) horas a partir do chamado, pois a mudança de local será feita,
com a ciência da Contratada, pela Contratante;

7 - No item 8.1.1 onde se lê: (...) sendo que as impressoras lasers e as
multifuncionais devem (...), leia-se (...) sendo que as multifuncionais devem (...);

8 - No item 8.1.2, onde se lê: Fornecimento dos suprimentos: toner, e kits
de manutenção das impressoras novas e originais do fabricante, não serão aceitos
remanufaturados, envazados, ou similiares, leia-se: A CONTRATADA deverá fornecer
os suprimentos (toner, cilindro, kits de manutenção, entre outros), independentemente
de serem originais do fabricante do equipamento, podendo fornecer aqueles

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO N^ 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL
CEP : 57680-000 TELEFONE : 3279-1309 / 3279-1487 E-MAIL : adm_prefeitura_bm@hotmail.CO
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compatíveis com os mesmos, desde que mantenha a qualidade dos serviços, com
impressões/cópias limpas e sem marcações.

Assim, encaminhamos os autos ao Gabinete do Prefeito para
conhecimento das alterações realizadas.

Boca da Mata, 10 de fevereiro de 2015.

Fernando Augusto de Araújo
Sec. Mun. de AdminífiSHo x

RUA ROSALVO PINTO DAMASO N? 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL
CEP : 57680-000 TELEFONE : 3279-1309 / 3279-1487 E-MAIL : adm_prefeitura_bm@hotmail.com
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ANEXO l

TERMO DE REFERÊNCIA

1.OBJETO

1.1. Registro de preços para contratação dos serviços continuados de
impressão/cópias/escaneamento, com execução mediante o regime de empreitada por
preço unitário, com solução de digitalização para integração com os sistemas da Prefeitura
de Boca da Mata, de caráter local e com acesso via rede local (TCP/IP), incluindo a logística
de suprimentos e serviços técnicos especializados, utilização de softwares de controle e
gerenciamento, a cessão de direito de uso de equipamentos com a prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários
(EXCETO PAPEL), para atender as necessidades da Prefeitura de Boca da Mata, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

LOTE 01 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIAS/ESCANEAMENTO

ITEM

1.1

1.2

1.3

DESCRIÇÃO
DETALHADA DO(S)

SERVIÇO(S)

Multifuncional laser
monocromática, A4 e
oficio - 42 ppm
Multifuncional laser
Colorida, A4 e oficio - 30
ppm
Scanner, A4 e A3 -40

_PPm

QUANT
EQUIP.

18

10

10

FRANQUIA
ESTIMADA
MENSAL

180.000

25.000

Sem
franquia

PREÇO
UNIT

CÓPIA

0,10

0,88

Sem
franquia

PREÇO
ESTIMADO

MENSAL (R$)

18.600,00

22083,33

5.433,30

PREÇO

ESTIMADO
ANUAL (R$)

223200,00

264.999,96

65 199,56

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO R$ 553.399,56

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de
prestação do serviço em igualdade de condições

2. QUANTIDADE ESTIMADA DE IMPRESSÕES / CÓPIAS

2.1. Franquia estimada:

2.1.1. Impressoras laser monocromática: franquia mensal estimada de 10.000 (dez mil)
impressões/cópias por equipamento e franquia global mensal de 180.000 (cento e
oitenta mil) impressões/cópias (18 equipamentos),

2.1.2. Impressoras laser colorida: franquia mensal estimada de 2.500 (dois mil e
quinhentas) impressões/cópias por equipamento e franquia global mensal de 25.000
(vinte e cinco mil) impressões/cópias (10 equipamentos);

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO N? 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL
CEP : 57680-000 TELEFONE : 3279-1309 / 3279-1487 E-MAIL : adm^prefeitura_bm@hotmail.com
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2.1.3. Só serão pagas as impressões/cópias realizadas, não excedendo nenhu
custo sobre a locação das impressoras;

2.1.4. A quantidade da franquia é meramente uma média estimada pela
Administração, onde cada impressora poderá ou não ultrapassar este quantitativo,
não sendo vinculativo.

2.2. Impressões excedentes:

2.2.1. Os preços das impressões/cópias excedentes serão os mesmos preços unitários
das franquias,

5.2.2. As impressões/cópias excedentes somente serão pagas se ultrapassarem o limite
da franquia global mensal;

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A presente licitação servirá para a contratação dos serviços acima elencados,
necessários á execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos que compõem esta
Administração. Outrossim, optou-se pela adoção do Sistema de Registro de Preços por se
tratar de serviços com necessidade de aquisições frequentes, remunerados por unidade de
medida ou em regime de tarefa e sem possibilidade de definição prévia, com segurança, do
quantitativo a ser demandado no período, nos termos do Decreto Municipal n° 786/2013.

3.2. Justifica-se o agrupamento dos itens a serem contratados, pois cada lote é composto
por itens que possuem mesma natureza e guardam relação direta entre si, não ocasionando
assim restrições na concorrência, na medida em que as empresas pertencentes ao ramo de
atividade relacionado ao objeto da licitação, potenciais CONTRATADAS, possuem plena
capacidade para a execução total dos itens reunidos nos lotes Dessa forma, busca-se a
redução nos valores individuais dos serviços para a obtenção de menor preço global por
lote, além de evitar que a adjudicação do objeto da licitação a um número grande de
prestadores afete a eficiência das atividades administrativas desenvolvidas, bem como a
continuidade dos serviços prestados pela administração, por vezes comprometidas pelos
eventuais descompasses na execução dos serviços que resultam ainda em prejuízo aos
usuários da rede pública de serviços

3.3.0 projeto de contratação de serviço de Impressão/Cópias/Escaneamento
departamental visa prover a Prefeitura de Boca da Mata de um modelo eficiente e eficaz,
capaz de atender a todas as demandas de impressão, cópia, digitalização de documentos.
através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, atendendo de
forma continuada e controlada, evitando desperdícios e descontinuidade causada pela falta
de insumos e de manutenção dos equipamentos.

4. DOS EQUIPAMENTOS

4.1. Especificações técnicas dos equipamentos:

Tipo
l

L
\

£

P

Descrição
Velocidade de 42ppm para cópias/impressões e 35imp para escaneamento por minuto; Resolução de
1200dpi; Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas; Impressão duplex automática; Alimentador
automático reverso de, no mínimo, 50 folhas; Controle de acesso através de senha; Painel na língua
portuguesa; Conexão em rede ethernet 10/100 e USB; Memória de 264 MB expansível; Compatíveis

RUA ROSALVO PINTO DÀMASO N^ 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL
CEP : 57680-000 TELEFONE : 3279-1309 / 3279-1487 E-MAIL : adm_prefeitura_bm@hotmail.com





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

SccnetwUa THtuUctftat de

com sistemas operacionais Microsoft Windows XP/Vista/Seven e Linux; Processador de
Capacidade de escanear diretamente para rede e para e-mail; Cópias múltiplas 1 a 999.
Velocidade de 30 cópias/impressões/escaneamento por minuto em papel A4; Resolução de GOOdpi;
Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas; Impressão duplex automática; Alimentador automático
reverso de, no mínimo, 50 folhas; Controle de acesso através de senha; Painel na língua portuguesa;
Conexão em rede ethernet 10/100 e USB; Memória mínima de 516 MB expansível; Compatíveis com
sistemas operacionais Microsoft Windows XP/Vista/Seven e Linux; Processador de 600 MHz;
Capacidade de escanear diretamente para rede e para e-mail; Compatível com gramatura de papel
de, no mínimo, 220grs; Cópias múltiplas 1 a 999.
Possuir sensor de captura com tecnologia CGD (Charge-Coupled Device) na frente e no verso do
Alimentador Automático de Documentos {AAD); Alimentador Automático de Documentos com suporte
para:

• Mínimo de 80 folhas na bandeja de entrada;
• Possuir recurso selecionável pelo driver para a digitalização de documentos A3 no

alimentador automático;
• Digitalização de documentos longos de no mínimo 3 metros através do Alimentador

Automático de Documentos (AAD);
• Documentos com gramatura de 34 até 400g/m2;
• Digitalização da frente e do verso do documento em uma única passagem;
• Digitalização de documentos no tamanho A4, com resolução de 300 dpi e em modo preto e

branco, tons de cinza e colorido em 60 páginas por minuto (simplex) ou 120 imagens por
minuto (duplex);

Suportar de documentos de no mínimo 51 x 54 mm; Possuir no AAD, sistema de separação de folhas
através de rolete de contenção; Possuir interface USB 2.0 para conexão com computador; Resolução
ótica de GOOdpi;
Resolução de saída de 100dpi a 1200dpi; Sensor de múltipla alimentação ultrasônico; Possuir ciclo
diário de digitalização de no minimo 6.000 folhas; Possuir como fonte de iluminação a tecnologia LED
para a digitalização; Possuir proteção inteligente contra danos a documentos que monitora
individualmente cada papel tracionado no alimentador automático; Possuir fundo branco para
digitalização de documentos de baixa gramatura ou translúcido; Possuir drivers ISIS e TWAIN, com
suporte para sistemas Windows 7 e Windows 8;
Software com as seguintes funcionalidades: Reconhecimento de caracteres em Português-BR (OCR)
para geração de arquivos PDF pesquisáveis, Word, Excel e PowerPoint;

• Detecção e correção automática do ângulo e inclinação da imagem;
• Rotação automática de imagem baseada no conteúdo do documento;
• Conversão de imagens/texto em tons de cinza para preto e branco;
• Detecção e eliminação de páginas em branco;
• Possuir capacidade de eliminar ou preencher automaticamente perfurações oriundas de

perfuradores de papel nas imagens;
• Possuir recurso para ênfase de linhas da imagem, para melhorar documentos claros;
• Possuir recurso de suavização de fundo nas imagens para diminuir o tamanho do arquivo;
• Possuir recurso para detecção automática de documentos coloridos ou monocromáticos;
• Inserção, exclusão e reorganização de imagens do documento;
• Gerar de saída TIFF, BMP, JPG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, DOC, XLS e PPT.
• Suportar criação e gerenciamento de perfis de digitalização, contendo regras de nomes,

formatos de arquivos, separação automática de documentos por código de barras, podendo
ser cada uma dessas configurações diferentes para cada um dos perfis;

• Possuir recurso para gerar arquivos de índices, utilizando códigos de barras e/ou OCR nas
imagens digitalizadas, e criar automaticamente estes arquivos nos formatos TXT, CSV ou
XML;

• Permitir rotacionar as imagens;
Software de gerenciamento via rede de um ou mais scanners para monitorar a troca de itens de
consumo, mensagens de erros e atualização de drivers destes equipamentos.

5. CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS

5.1. Requisitos comuns a todos os equipiimuntos

CEP
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a. Equipamentos novos, em linha de produção, primeira locação, comprovada através
de nota fiscal do fabricante e/ou distribuidor, a ser apresentada junto a proposta ide
preços;

b. Software de instalação e drivers de impressão;

c. Utilização de carga remota via Rede;

d. Configuração dos Equipamentos via Rede ou Web;

e. Função de impressão multi-páginas;

f. Contabilização de impressão para cada Usuário individualmente em tempo real
inclusive garantindo o cancelamento da contabilização via software;

g. Todos os equipamentos devem ser Compatíveis com Linux, Windows 2003,
Windows 2008, XP, UNIX, Windows Vista e Windows 7;

h. Possuir tensão de 110/220V, havendo necessidade, a licitante deverá fornecer os
equipamentos com transformador / estabilizador;

5.2. Requisitos comuns a todas as multifuncionais e impressoras laser

a. Software de instalação e drivers de impressão;

b. Utilização remota via Rede;

c. Configuração dos equipamentos via Rede ou Web;

d. Função de impressão multi-páginas;

e. Software de contabilização para qualquer tipo de Requisição ou Job;

f. Contabilização de impressão para cada usuário individualmente em tempo real;

g. Ferramenta de análise de nível de utilização ou subutilização dos equipamentos
e/ou recursos;

h. Gerenciamento remoto das impressoras em rede com recursos em status on-line;
gerenciamento centralizado (Via Rede e Web); alertas em tempo real. Realização
de inventario completo; log detalhado por equipamento, usuário, tipo de trabalho,
hora, número de páginas impressas;

i. A CONTRATADA deverá declarar que cumpre os requisitos do programa de
destinação ambiental correta a ser dada a todos os recipientes e resíduos dos
suprimentos, em conformidade com a legislação Lei n° 12.305/2010 e os preceitos
de preservação ambiental.
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5.3. Requisitos comuns a todas as multifuncionais laser

a. Digitalização nos formatos mínimo: tiff, jpg e pdf;

b. Possuir entrada USB;

c. Nas possibilidades de digitalização descritas, deverá ser possível realizar a
operação de digitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem
a necessidade de utilização de um microcomputador;

d. O equipamento deverá ser acompanhado de todos os softwares e documentação
necessários à implementação das possibilidades de digitalização descritas;

e. Quando o software não for do mesmo fabricante do equipamento, o licitante deverá
apresentar carta do fabricante do multifuncional homologando o funcionamento

6. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

6.1. Os equipamentos serão instalados em locais a serem definidos pela Administração
Municipal;

6.2. A CONTRATANTE deverá proceder a Instalação e desinstalação de Impressoras dentro
de cada localidade. Caso seja mudada a localidade de instalação, o
remanejamento/transporte ocorrerá por conta da CONTRATANTE, devendo o mesmo ser
informado a CONTRATADA;

6.3. A CONTRATANTE deve garantir que durante a execução dos serviços os ambientes
sejam mantidos em perfeitas condições de higiene e segurança. Após a conclusão do
atendimento de um chamado técnico, deverá ser efetuada limpeza geral no ambiente,
eventualmente afetado pela atuação do técnico da empresa CONTRATADA;

6.4. A CONTRATANTE será responsável pelo fornecimento de toda a infraestrutura
necessária para instalação e funcionamento dos equipamentos, como local físico, tomadas
elétricas, pontos de acesso à rede;

6.5. Após a implantação do equipamento, a CONTRATADA deverá prestar serviço continuo
de manutenção preventiva e reposição de suprimentos, como toners e cartuchos de tintas, a
fim de manter a qualidade do serviço de impressão no melhor nível possível.

7. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

7.1.1. emitida a solicitação a CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas
para disponibilizar os equipamentos, devidamente instalados e munidos dos
suprimentos;

7.1.2. Os equipamentos e materiais recusados deverão ser substituídos no
máximo de 48 (quarenta e oito) horas;
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7.1.3. As solicitações de suprimentos e manutenções e transferência de local
equipamentos deverão ser atendidas em no máximo 48 (quarenta e oito) horas a pá
do chamado;

7.1.4. Os equipamentos pendentes de assistência técnica há mais de 24 (vinte e quatro)
horas e aqueles que apresentem frequentes problemas técnicos deverão ser
substituídos em até 48 (quarenta e oito) horas a partir do chamado, sem ónus para a
CONTRATANTE;

7.1.5. será considerado executado o serviço quando atestado por servidor
especialmente designado, certificando-se de que todas as condições estabelecidas
foram atendidas, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

8. DOS SERVIÇOS

8.1. Os serviços a serem prestados deverão atender aos requisitos abaixo informados:

8.1.1. Fornecimento de equipamentos de ultima geração, novos e sem uso, devidamente
instalados, sendo que as multifuncionais devem ser, preferencialmente, do mesmo
fabricante, bem como os drivers e softwares aplicados para as soluções exigidas em
todo este anexo, visando à padronização do hardware/software tornando uniformes os
procedimentos e todos os serviços a serem executados e ou utilizados;

8.1.2. A CONTRATADA deverá fornecer os suprimentos (toner, cilindro, kits de
manutenção, entre outros), independentemente de serem originais do fabricante do
equipamento, podendo fornecer aqueles compatíveis com os mesmos, desde que
mantenha a qualidade dos serviços, com impressões/cópias limpas e sem marcações;

8.1.3. Fornecimento de suporte técnico quando necessário;

8.1.4. Fornecimento de assistência técnica on-site;

8.1.5. Fornecimento de software para gerenciamento e monitoramento on fine do
ambiente, informando níveis de abastecimento de papel e toner, necessidades de troca
de kits de manutenção, contabilização das impressões e digita l izações de cada
equipamento;

8.1.6. Fornecimento de licenças de uso de Sistema informatizado de Registro e
acompanhamento dos chamados técnicos para gestão e monitoramento das ocorrências
para a Prefeitura de Boca da Mata, Help Desk;

8.1.7. Treinamento mínimo para 02 (dois) funcionários da Prefeitura de Boca da Mata
unidade Sede, no software de contabilização de recursos das impressoras, a ser
fornecido pela CONTRATADA Esses funcionários serão responsáveis pelo
monitoramento, gestão e aprovação dos relatórios de bilhetagem a serem gerados pela
respectiva ferramenta;

8.1.8. Quando da emissão dos relatórios mensais de impressões/cópias 01 (um)
funcionário da empresa deverá acompanhar os funcionários treinados da Prefeitura
Municipal de Boca da Mata, no intuito, também, de verificar o estado de conservação^ e
uso dos equipamentos;
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8.1.9. Gestão de páginas impressas, copiadas e digitalizadas, com a disponibilizaçãOsde
sistema de informação, possibilitando contabilização e bilhetagem. Está incluso também
o gerenciamento através de servidor de impressão que será de propriedade da
CONTRATADA;

8.1.10. Gestão de Suporte, com o suporte aos equipamentos e aos usuários, realização
de atendimento gerado por chamados do órgão CONTRATANTE, troca de equipamentos
defeituosos;

8.1.11. Os equipamentos deverão ser disponibilizados em cada unidade e local definido
pela CONTRATANTE. A licitante deverá apresentar prospectos das unidades de
reprografia oferecidas para os serviços, em idioma português ou com a devida tradução;

8.1.12. As despesas decorrentes de transporte dos equipamentos para manutenção,
dentro do período de vigência contratual, serão de responsabilidade da CONTRATADA;

8.1.13. As unidades departamentais, ou ilhas de impressão, deverão funcionar em rede,
permitindo que o usuário de uma determinada unidade possa, a qualquer momento, no
caso de defeito ou paralisação da sua unidade servidora, direcionar as suas impressões
para uma segunda unidade mais próxima;

8.1.14. Todas as impressoras e multifuncionais, para efeito de auditoria, deverão possuir
recurso de contabilização de volumes impressos pelo próprio hardware,
independentemente do software de gestão, para confirmação dos quantitativos
informados nos relatórios;

8.1.15. Caso sejam necessários transformadores e/ou estabilizadores para garantia do
correto funcionamento dos equipamentos, os mesmos deverão ser fornecidos pela
CONTRATADA;

8.1.16. A CONTRATADA será responsável em 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, deverá ser
disponibilizado no mínimo 01 (um) cartucho adicional de toner para os
equipamentos instalados, para cada toner substituído deverá ser enviado um
novo;

9. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

9.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos
termos da Lei n° 10.520, de 2002.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA obriga-se a;

10.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais;
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10.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os serviços efetuados em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;

10.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos
ou representantes, dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a terceiros;

10.1.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.1.5. apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar
devidamente identificados por meio de crachá;

10.1.6. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não
transfere responsabilidade à Administração;

10.1.7. instruir seus empregados quanto ã necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o
caso;

10.1.8. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

10.1.9. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

10.1.10. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

10.1.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

10.1.12. arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art 57 da Lei n°
8666, de 1993.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
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11.1.1. proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos
especialmente do Termo de Referência;

11.1.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.1.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis,

11.1.4. notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

11.1.5. pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

11.1.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12. AVALIAÇÃO PO CUSTO

12.1. O custo estimado foi apurado a partir da média aritmética de orçamentos recebidos de
empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado com o objeto.

12.1.1. A estimativa de custo do objeto constará apenas nos autos do procedimento da
licitação, podendo ser informada aos interessados mediante solicitação encaminhada à
Comissão Permanente de Licitação, através dos endereços físico e eletrônico constantes
no respectivo Edital, nos termos do Acórdão 1153/2013 do Plenário doTCU.

13. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n° 8.666, de 1993

13.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato

13.1.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com
base nos critérios previstos no Termo de Referência.

13.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for
o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993
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13.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

14. DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n°
10.520, de 2002, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

14.1.2. Apresentar documentação falsa;

14.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

14.1.4. Cometer fraude fiscal;

14.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de
Preços ou no Contrato.

14.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

b.1. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser
cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades
não supere o valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com Prefeitura Municipal de Boca
da Mata, pelo prazo de até dois anos;

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar
com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal,
estadual, do Distrito Federal ou municipal.

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO N9 224, PRAÇA PADRE ClCERO BOCA DA MATA - AL
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promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos causados;

14.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.

14.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

14.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

14.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8-666, de 1993.

14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados á CONTRATANTE serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da CONTRATANTE, ou deduzidos da
garantia, se houver, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa e cobrados
judicialmente.

14.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.

14.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14.8. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão
previstas no Edital.

Boca da Mata, 10 de fevereiro de 2015.

Fernando Augusto de Araj
Sec Mun. de
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PROCESSO N° 119-017/2015

Interessado: Secretaria Municipal de Administração

Assunto: Registro de Preços para Fornecimento de Serviços de Impressão/Cópia/Escaneamento

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

Considerando a carência de fornecimento de serviços de
impressão/cópia/escaneamento necessária para o exercício das
atribuições desta municipalidade, DETERMINO que a Comissão
Permanente de Licitações adote todas as providências necessárias à
realização de licitação para formalização de registro de preços, pelo que,
desde já, AUTORIZO a continuidade do certame, na forma do Termo de
Referência apresentado com as devidas alterações.

Sigam os autos à CPL para as providências de praxe.

Boca da Mata/AL, 10

(L
Gustavo Da

Prefefto

eiró de 2015.

eijo
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Adiamento de Licitação AQr*

já
Comissão de Licitações Município de Boca da Mata-AL (cplbocadamata.al(ftjíotmail.com)

Enviada: quinta-feira, 12 de fevereiro de 2015 14:35:35
Para:

arcomaiTopiadoras@oops.net.br (arcomarcopiadoras@oops.net.br); multipla.licitacoes@gmail.com
(rnultipla.licitacoes@gmail.com); focovcndas-al@hotmail.com (focovendas-al@hotmail.com);
gcaminha@hotmail.com (gcaininha@hotmail.com); ram.licitacoes@gmail.com
(ram.licitacoes@gmail.com); graficapalmeiras@hotrnail.com (graficapalmeiras@hotmail.com)

l anexo
x\ DÓI:". - Adiamento Pregão "SRP" (Alteração Editai - Reabertura Pra/o).doc {25,7 KB)

Prezados, bom dia,

venho comunicar que amanhã estará saindo nos Diários Oficiais da União e do Estado de Alagoas, bem como
fl^ribuna, aviso de adiamento da Licitação Pregão Presencial n" 006/20 1 5-SRP, tendo em vista o pedido de
esclarecimentos que ocasionou a necessidade de alterar alguns pontos do termo de referência.

Aproveito para encaminhar o texto que sairá amanhã nos jornais acima mencionado.

Após a publicação, estaremos encaminhando cópia dos jornais, bem como as respostas c alterações no edital.

ATT
Bcrgson Leite
Presiden te C P L/Pregoe iro
Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL





MUNICÍPIO Dl- líOCA DA MATA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRKSKNC1 AL N* 006/2015-SRP
A Comissão Permanente de I.icilacílo do Município de Boca da Mala. Rslado de Alagoas, lonia púhhco

o AD1AMKNTO da sessiio publica do Pregão Presencial n" 006/2015-SRP. i]iie tem como objeto o Registro de
Preços dos serviços continuados de inipressiio/cópias/escaneamento. com execução incdiantc o regime de
empreitada por preço unilario. com solução de digitali/aç.lo para intcgracilo com os sistemas da Prefeitura de
Roca da Mala. de carater local e com acesso via rede local (TCP/IP), incluindo a logística de supnmenlos e
serviços técnicos especial i/ados, ulili/.acilo de soflwares de controle e gerenclamento, a cessão de direito de uso
de equipamentos com a prestação de serviços de manutenção preventiva c corretiva. fornecimento de peças e
suprimentos necessários ([ :,XC'K1O PAi'l-1.). para atender as necessidades da Prefeitura de [loca da Mata. cujo
Tdilal sofreu alterações.

O recebimento e a abertura dos envelopes ocorrerâo no dia 03 de março de 2015 ás 09:00hs (nove
horas), no endereço Rua l.adislau Coimbra, n" 1(12. Centro.
O l-"dital cm inteiro leor. com as alteraçftcs introduzidas, continua à disposição dos interessados, no endereço

acima, de 08 às 13 horas em dias úteis, ou mediante solicitação enviada ao e-mail

cplbocadamala ul'ií)hotmail.com

íiergson Araino LeUc

Pregoeiro
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AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL n° 006/2015-SRP

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da
Mata, Estado de Alagoas, torna público o ADIAMENTO da sessão pública do
Pregão Presenciai n° 006/2015-SRP, que tem como objeto o Registro de Preços
dos serviços continuados de impressão/cópias/escaneamento, com execução
mediante o regime de empreitada por preço unitário, com solução de
digitalização para integração com os sistemas da Prefeitura de Boca da Mata,
de caráter local e com acesso via rede local (TCP/IP), incluindo a logística de
suprimentos e serviços técnicos especializados, utilização de softwares de
controle e gerenciamento, a cessão de direito de uso de equipamentos com
a prestação de serviços de manutenção preventiva e correíiva, fornecimento
de peças e suprimentos necessários (EXCETO PAPEL), para atender as
necessidades da Prefeitura de Boca da Mata, cujo Edital sofreu alterações.

O recebimento e a abertura dos envelopes ocorrerão no dia 03
de março de 2015 às 09:00hs (nove horas), no endereço Rua Ladislau Coimbra,
n° 102, Centro.

O Edital em inteiro teor, com as alterações introduzidas, continua
à disposição dos interessados, no endereço acima, de 08 às 13 horas em dias
úteis, ou mediante solicitação enviada ao e-mail
cplbocadamata.al@hotmail.com.

Bergson Araújo Leite
Pregoeiro

Cópia publicada no Quadro de Avisos

desta Prefeitura em l £- / OZ/ 101$*'.

Servidor responsável

R U A L A D I S L A U C O I M B R A , N° 1 0 2 , C E N T R O , B O C A D A M A T A - A L A G O A S
E - M A I L : c p l b o c a d a m a t a . a l @ h o t m a i l . c o m
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P R E F E I T U R A DE

BOC ADAM ATA
Mais trabalho por você

EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL N°
006/2015-SRP

OBJETO:

Registro de preços para
fornecimento de serviços
de impressão/cópia/
escaneamento

SESSÃO PUBLICA

03/03/2015

09:00hs



j i -.
•



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de BOC A^M ATA

Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

Fone(s)/Fax:

Contato:

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015-SRP

PROCESSO N° 119-017/2015

CNPJ N°:

E-mail:

Celular(es) contato:

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, bem
como seus respectivos anexos.

Local e data: de de

Assinatura

|Obs: Preenchimento com "letra de forma'

Senhor Licitante,

Caso este Edital tenha sido adquirido por meio eletrônico, solicito a V. Sa preencher o recibo de
entrega acima e remetê-lo à Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da
Mata/AL, através do e-mail cplbocadamata.al@hotmail.com.

A não remessa de recibo exime a Comissão da comunicação de eventuais retificações ocorridas
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

A-Bergsón Araújo-leite
Pregoeiro l

Processo n° 1/9-017/2015
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PROCESSO N° 119-017/2015

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° OOA/2015

O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PARA REGISTRO DE PREÇOS, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço, mediante o regime de
empreitada por preço unitário, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O
procedimento licitatório obedecerá à Lei n° 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal n° 786/2013, à
Lei Complementar n° 123, de 2006, à Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, e
subsidiariamente à Lei n° 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências
previstas neste Edital e seus Anexos.

Data da abertura da sessão pública: 03 de março de 2015

Horário: 09:00hs (nove horas - horário local)

Endereço: Rua Ladislau Coimbra, n° 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)

1. DOOBJETO

l .1. O objeto desta licitação é o registro de preços dos serviços continuados de
impressão/cópias/escaneamento, com execução mediante o regime de empreitada por
preço unitário, corn solução de digitalização para integração com os sistemas da Prefeitura de
Boca da Mata, de caráter local e com acesso via rede local (TCP/IP), incluindo a logística de
suprimentos e serviços técnicos especializados, utilização de softwares de controle e
gerenciamento, a cessão de direito de uso de equipamentos com a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (EXCETO
PAPEL), para atender as necessidades da Prefeitura de Boca da Mata, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e neste Edital e seus
Anexos.

1.2. A licitação será subdivida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse; deverá,
porém, oferecer proposta para todos os itens que compõem cada lote em que pretende
competir.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço TOTAL por lote, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Processo n° 119-017/2015
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1.4. Justifica-se o agrupamento dos itens a serem contratados, pois cada lote é composto por
itens que possuem mesma natureza e guardam relação direta entre si, não ocasionando assim
restrições na concorrência, na medida em que as empresas pertencentes ao ramo de
aíividade relacionado ao objeto da licitação, potenciais contratadas, possuem plena
capacidade para a execução total dos itens reunidos nos lotes. Dessa forma, busca-se a
redução nos valores individuais dos serviços para a obtenção de menor preço global por lote,
além de evitar que a adjudicação do objeto da licitação a um número grande de prestadores
afeie a eficiência das atividades administrativas desenvolvidas, bem como a continuidade dos
serviços prestados pela administração, por vezes comprometidas pelos eventuais
descompassas na execução dos serviços que resultam ainda em prejuízo aos usuários da rede
pública de serviços.

1.5. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1.5.1. ANEXO l - Termo de Referência

1.5.2. ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Preços

1.5.3. ANEXO III - Minuta de Contrato

1.5.4. ANEXO IV - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n°
9.854/99)

1.5.5. ANEXO V - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
(inciso VII do artigo 4° da Lei n° 10.520, de 2002)

1.5.6. ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte,
ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 1 1 .488, de 2007

l .5.7. ANEXO VII - Modelo de ficha de credenciamento

2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Gabinete do Prefeito;

2.2.2. Órgãos de Asscssoramento;

2.2.3. Secretaria Municipal de Articulação Política;

Processo n° l / 9-0 1 7/20 1 5
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2.2.4. Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças;

2.2.5. Secretaria Municipal de Assistência Social;

2.2.6. Fundo Municipal de Assistência Social;

2.2.7. Secretaria Municipal de Infraestrutura;

2.2.8. Secretaria Municipal de Saúde;

2.2.9. Fundo Municipal de Saúde;

2.2.10. Secretaria Municipal de Educação;

2.2.11. Fundo Municipal de Educação;

2.2.12. Secretaria Municipal de Cultura;

2.2.13. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Promoções e Juventude;

2.2.14. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;

2.2.15. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

2.2. U. Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovqda a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n° 786/2013, e na Lei n°
8.666, de 1993.

2.3.1. Caberá ao prestador de serviços beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observados as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação
dos serviços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.3.2. As contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Preços.

Processon0 119-017/2015
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2.3.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerencíador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.

2.3.4. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao prestador de serviços faltoso,
comunicando o fato ao órgão gerenciador.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e
seus Anexos.

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:

3.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;

3.2.2. Em dissolução ou em liquidação;

3.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração, nos
termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;

3.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Administração Pública, nos
termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002;

3.2.5. Que estejam proibidas de contratai com a Administração Pública, em razão de
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do
artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

3.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;

3.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

3.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País;

3.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei
n° 8.666, de 1993.

Processon0 /19-0/7/2015 rt
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3.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1.0 licitaníe, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no
preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento
equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública
em nome do licitante, juntamente com a ficha de credenciamenío devidamente preenchida
e em papel timbrado do liciíante [conforme modelo anexo).

4.1.1. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus
poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-
se, de qualquer forma, durante a sessão.

4.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do
estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma
reconhecida, ou documento equivalente.

4.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar
a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.

4.2.2. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os
demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituição da empresa ou do registro como empresário individual.

4.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

4.4. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório
competente ou para ser autenticada pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio no início
da sessão, mediante a apresentação do respectivo original, ou ainda por meio de publicação
em órgão da imprensa oficial.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase
de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

5.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo);
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5.1.2. Declaração de microernpresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, quando for o caso (conforme modelo
anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar
n° 123, de 2006;

5.1.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em
qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006,
não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não
deverá apresentar a respectiva declaração.

5.1.3. Em se tratando de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), deverá ser
apresentada também a certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de ME ou EPP, dentro do
prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de
60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação, sob pena de não usufruir do
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006;

5.1.3.1. As declarações de que tratam os itens 5.1.1 e 5.1.2 poderão ser produzidas de
próprio punho, na sessão do certame, ou reduzida a termo em ata, desde que o
representante credenciado possua outorga de poderes para tanto.

5.1.4. Envelopes da proposta de preços e dq documentação de habilitação, separados,
fechados e rubricados no fecho, opqcos, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° l - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015-SRP
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015-SRP
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

5.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
enfrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até l (uma) hora
antes da abertura da sessão pública.

5.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único,
endereçado diretarnente à Comissão, com a seguinte identificação:

Processo n° 119-017/2015

Pregão Presencio! n° 006/2015-W Pag. 8/27



s



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de BOCA• • . •. i. .

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DÊ BOCA DA MATA
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015-SRP
SESSÃO EM 03/03/2015, ÀS 09:00 HORAS

5.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

5.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas neste Edital.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, deverá conter:

6.1.1. As especificações do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações
constantes do Termo de Referência;

6.1.2. Valores unitários e total do lote, bem corno valor GLOBAL da proposta em algarismo,
expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no
mercado, considerando os quantitativos constantes do Termo de Referência;

6.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da
execução contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

6.1.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data da sua apresentação;

6.1.4. Apresentar nota fiscal do fabricante e/ou distribuidor referente aos Equipamentos
novos, em linha de produção, primeira locação.

6.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os serviços nos seus termos, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.2.1. A Contratada deverá arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto
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inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo
57 da Lei n° 8.666, de 1 993.

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas,
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.

7.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% [dez por cento),
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.

7. 3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

8. l . l . O lance deverá ser ofertado pelo valor TOTAL do lote.

8.2. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os
demais, em ordem decrescente de valor.

8.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.

8.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME)
ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 1 1.488,
de 2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123, de
2006.
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8.4.1. O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP e COOP participantes que
sejann iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira
colocada não seja uma ME/EPP/COOP.

8.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado terá o
direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da
primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos.

8.4.3. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.

8.4.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no
referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das
licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.

8.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumirá a condição de melhor
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor
oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP
participante, prevalecerá a classificação inicial.

8.4.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quqndo houver, e a
classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao prestador de
serviços classificado em primeiro lugar.

8.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de
desempate será aquele previsto no artigo 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

a) produzidos no País;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País.

8.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o
qual os licitantes serão convocados.
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8.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com
o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

8.7. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

9. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9. l. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

9.2.0 licitante deverá apresentar a planilha de preços, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor.

9.3. O Pregoeiro também poderá solicitar ao licitante que apresente documento contendo o
detalhamento da proposta, para fins de verificação de sua exequibilidade, sob pena de não
aceitação da proposta.

9.4. Será desclassificada a proposta final que:

9.4.1. Contenha vícios ou ilegalidades;

9.4.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico ou Termo de
Referência;

9.4.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estimado pela Administração;

9.4.4. Apresentar preços unitários superiores àqueles estimados pela Administração,
observados os princípios da razoabílidade e da proporcionalidade;

9.5. Também será desclassificada a proposta final que apresentar preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a
cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;

9.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para sua continuidade.

9.7. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

Processo n° 119-017/20 i 5

Pregoo Presencial n* 006/2015-SRP Pag. 12/27



-.fuf- -^ur— r-r



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

9.7.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.

9.8. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

9.9. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá verificar o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

10.1.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o iicitaníe inabilitado, por
falta de condição de participação.

10.2. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar será verificada.

10.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em originai, em cópia autenticada por
cartório competente ou para ser autenticada pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de
Apoio na própria sessão, conforme forem sendo abertos os envelopes de habilitação,
mediante a apresentação do respectivo original, ou ainda por meio de publicação em
órgão da imprensa oficial.

10.3. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:

10.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de todas as eventuais
alterações;

a.l. Os documentos acima deverão estar acompanhados do documento de
identificação do titular da empresa;

b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhados de todas as eventuais alterações
ou da consolidação respectiva;
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b.l. Os documentos acima deverão estar acompanhados do(s) documento(s) de
identificação de seu(s) administrador(es);

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação do(s)
seu(s) administrador(es);

d. No caso de cooperativa:

d.l. A ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede;

d.2. O registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;

d.3. O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da assembleia que
os aprovou;

d.4. Os editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

d.5. A ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitação;

e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;

10.3.1.1. Quando os documentos acima, cabíveis conforme a natureza do licitante, já
tenham sido todos devidamente apresentados e juntados no credenciamento, não se
fará necessária nova apresentação;

10.3.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

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 contratual;

c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta
negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais
e à Dívida Ativa da União;
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d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do
liciíante;

e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do
licitante;

f. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias
e às de terceiros;

g. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

h. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com
efeitos de negativa.

10.3.2.1. Sob pena de inabilitação, as certidões relativas à regularidade fiscal deverão ter
sido expedidas a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação,
quando estas não tiver prazo de validade estabelecido pelo órgão competente
expedidor;

10.3.2.2. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, deverá apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

10.3.3. Relativos ò Qualificação Econômico-Financeira:

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de
execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na
omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua
apresentação;

b. Comprovação de que possui capital social mínimo equivalente a 10% [dez por cento)
do valor total ofertado, através de certidão expedida pela Junta Comercial da
respectiva sede.

10.3.4. Relativos à Qualificação Técnica:

a. Comprovação da capacitação técnico-operacional; apresentação de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante,
relativos à execução dos serviços que compõem o objeto:
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10.3.5. Documentos Complementares:

a. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra díreta ou indireta de menores,
conforme Lei n° 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002, conforme
modelo anexo a este Edital.

b. A CONTRATADA deverá declarar que cumpre os requisitos do programa de destinação
ambiental correta a ser dada a iodos os recipientes e resíduos dos suprimentos, em
conformidade com a legislação Lei n° 12.305/2010 e os preceitos de preservação
ambiental.

10.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal
das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34
da Lei n° 11.488, de 2007.

10.4.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de
julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.

10.5. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

10.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.7. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação.

10.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

10.8.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na
comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por
igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
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10.8.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitern anterior deverá sempre ser
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

10.8.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização
fiscal para a abertura da fase recursal.

10.8.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de
1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.

10.9. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todos os licitantes
presentes, os lances finais oferecidos, bem corno as demais ocorrências que interessarem ao
julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final, contendo a planilha atualizada dos preços e eventuais justificativas
apresentadas pelo proponente vencedor, deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro.

11.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou
digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2. Não serão aceitos, quando da readequação dos preços, que estes se apresentem
superiores àqueles inicialmente ofertados em sua proposta escrita, contida no Envelope n° l.

11.1.3. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência
do licitante vencedor, para fins de pagamento.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e no momento de aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o
licííante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n° í 1.488, de 2007, qualquer licitante poderá, ao final da
sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando
lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do recurso, ficando os
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demais licítantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual
prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à
autoridade competente quando mantiver sua decisão.

12.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.

12.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o
caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de prestadores de serviços a serem registrados, convocará os
interessados para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocação, proceder à
assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade,
terá efeito de compromisso de prestação de serviços, nas condições estabelecidas.

14.1.1. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante
o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo órgão gerenciador.

14.2. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus
Anexos, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação,
para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os
requisitos de habilitação, assinar a Ata.
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14.3. O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver.

15. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de até 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura.

15.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do Decreto
Municipal n° 786/2013, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação,
não ultrapasse 01 (um) ano.

U. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO

16.1. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor
obedecerão à disciplina do Decreto Municipal n° 786/2013, conforme previsto na Minuta de
Ata anexa ao Edital.

17. DA CONTRATAÇÃO COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS

17.1. A contratação com o prestador de serviços registrado, de acordo com a necessidade do
órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de serviços ou outro instrumento similar, conforme disposto
no artigo 62 da Lei n° 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto
Municipal n° 786/2013.

17.1.1. As condições de prestação dos serviços constam do Termo de Referência anexo ao
Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação
específica, no respectivo pedido de contratação.

17.2. O órgão convocará a prestadora de serviços com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

17.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
prestador de serviços e aceita pela Administração.

17.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

Processon0 IJ9-017/20Í5
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17.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

17.4.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato.

17.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

17.A. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo
dando ciência à Administração.

18. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO

18.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua
assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos,
limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei n°
8.666, de 1993.

18.1.1. A Contratada não tem direito subjetívo à prorrogação contratual.

18.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública,
visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em
relação à realização de uma nova licitação.

18.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando:

18.3.1. A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a
Administração, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido
declarada inidònea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os efeitos;

18.3.2. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

18.3.3. A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos
fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano
de vigência da contratação;

18.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
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19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência, no Edital, na Ata de Registro de Preços e na minuta do instrumento de Contrato.

20. DO PAGAMENTO

20.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

20.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços
executados.

20.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente prestados.

20.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ânus para a Contratante.

20.4. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

20.4.1. não produziu os resultados acordados;

20.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;

20.5. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das
condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento.

20.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.

20.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

-.. \tí^e
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20.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

20.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórias proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% [seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = lx N xVP

EM = Encargos Moratórias a serem acrescidos ao valor originariamente devido

l = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

1= - (6/100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

21. DO REAJUSTE

21.1. Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de l (um)
ano, mediante a aplicação do índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M).

21.2. O interregno mínimo de l (um) ano será contado:

a. Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas
constante do Edital;

b. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu
ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

21.3. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente ã data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de l
(um) ano, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

21.3.1. Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.
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21.3.1.1. Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser
pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de l (um) ano, contado na forma
prevista neste Edital.

21.3.1.2. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o
novo índice de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no
termo aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido
tão logo seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão.

21.4. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

a. A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de l (um) ano;

b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros;

21.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data da solicitação da Contratada.

21.6. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.

22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

22.1. Os recursos para a contratação do serviço objeto do presente registro de preços, de
acordo com os quantitativos efetivamente contratados, possuem dotação orçamentaria
própria e serão certificados por ocasião de cada contratação.

23. DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23. l. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

23.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, ou não assinar o contrato, quando
convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;

23.1.2. Apresentar documentação falsa;

23.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

23.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
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23.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

23.1.6. Cometer fraude fiscal;

23.1.7. Fizer declaração falsa;

23. l .8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

23.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) Ítem(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
cinco anos;

23.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

23.3. As infrações e sanções relativas a atas praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Termo de Referência.

23.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

23.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

23.6. As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou,
quando for o caso, inscritas na Dívida Atíva e cobradas judicialmente.

23.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer
liciíante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
pregão.
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24.1.1. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para
a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das
modificações no Edital.

24.2. Não serão admitidos recursos e impugnações enviados através de e-maíl, devendo os
mesmos serem apresentados por escrito, instruídos com os documentos necessários ao seu
conhecimento devidamente anexados, e protocolados no protocolo geral do órgão.

24.3. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

24.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

24.5. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.

24.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.7.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência
de prestação dos serviços em igualdade de condições.

24.8. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-
lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado.

24.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
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24.10. O licitante deverá manter preposto, aceito pela Administração, no focal do serviço, se
for o caso, para representá-lo na execução do contrato.

24.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.

24.12. O desatendirnento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.

24.13. A ausência de apresentação de qualquer das declarações constantes deste Edital e
seus anexos, poderá ser sanada na própria sessão, na fase correspondente, mediante a
emissão da(s) mesma(s) pelo representante da licitante devidamente credenciado, de próprio
punho ou reduzida a termo na ata da sessão pública;

24.14. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.15. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força maior ou
caso fortuito, aceitável a juízo do Pregoeiro;

24.16. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital.

24.17. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço
constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 13 horas.

24.17.1. O Edital também poderá ser disponibilizado por meio eletrônico, através de
solicitação enviada ao e-mail cplbocadamata.al@hotmail.com, que será atendida em até
24 [vinte e quatro) horas, devendo a referida solicitação conter todos os dados necessários
para identificação da licitante interessada.

24.18. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados no órgão, situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário
das 08 horas às 13 horas.

24.19. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos
termos do artigo 5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002.
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24.20. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002, da
Lei Complementar n° 123, de 2006, da Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor,
e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

24.21. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Boca da
Mata, Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro.

Município de Boca da Mata/AL, 12 de fevereiro de 2015.
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ANEXO

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Registro de preços para contratação dos serviços continuados de
impressão/cópias/escaneamento, com execução mediante o regime de empreitada por
preço unitário, com solução de digitalização para integração com os sistemas da Prefeitura de
Boca da Mata, de caráter local e com acesso via rede local (TCP/IP), incluindo a logística de
suprimentos e serviços técnicos especializados, utilização de softwares de controle e
gerenciamento, a cessão de direito de uso de equipamentos com a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (EXCETO
PAPEL), para atender as necessidades da Prefeitura de Boca da Mata, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

LOTE 01 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIAS/ESCANEAMENTO

ITEM

1.1

1.2

1.3

DESCRIÇÃO
DETALHADA DO(S)

SERVIÇO(S)

Multifuncional laser
monocromática, A4 e
oficio- 42 ppm
Multifuncional laser
Colorida, A4 e oficio -
30 ppm
Scanner, A4 e A3 -40
ppm

QUANT.
EQUIP.

18

10

10

FRANQUIA
ESTIMADA
MENSAL

180.000

25.000

Sem
franquia

PREÇO
UNIT.

CÓPIA

0,10

0,88

Sem
franquia

PREÇO
ESTIMADO

MENSAL (R$)

18.600,00

22.083,33

5.433,30

PREÇO

ESTIMADO
ANUAL (R$)

223.200,00

264.999,96

65.199,56

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO R$ 553.399,56

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de prestação do
serviço em igualdade de condições.

2. QUANTIDADE ESTIMADA DE IMPRESSÕES / CÓPIAS

2.1. Franquia estimada:

2.1.1. Impressoras laser monocromática: franquia mensa! estimada de 10.000 (dez mil)
impressões/cópias por equipamento e franquia global mensal de 180.000 (cento e oitenta
mil) impressões/cópias (18 equipamentos);
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2.1.2. Impressoras laser colorida: franquia mensal estimada de 2.500 (dois mil e quinhentas)
impressões/cópias por equipamento e franquia global mensal de 25.000 (vinte e cinco mil)
impressões/cópias (10 equipamentos);

2.1.3. Só serão pagas as impressões/cópias realizadas, não excedendo nenhum custo sobre
a locação das impressoras;

2.1.4. A quantidade da franquia é meramente uma média estimada pela Administração,
onde cada impressora poderá ou não ultrapassar este quantitativo, não sendo vinculativo.

2.2. Impressões excedentes:

2.2.1. Os preços das impressões/cópias excedentes serão os mesmos preços unitários das
franquias;

5.2.2. As impressões/cópias excedentes somente serão pagas se ultrapassarem o limite da
franquia global mensal;

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A presente licitação servirá para a contratação dos serviços acima elencados, necessários
à execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos que compõem esta Administração.
Outrossim, optou-se pela adoção do Sistema de Registro de Preços por se tratar de serviços
com necessidade de aquisições frequentes, remunerados por unidade de medida ou em
regime de tarefa e sem possibilidade de definição prévia, com segurança, do quantitativo a ser
demandado no período, nos termos do Decreto Municipal n° 786/2013.

3.2. Justifica-se o agrupamento dos itens a serem contratados, pois cada lote é composto por
itens que possuem mesma natureza e guardam relação direta entre si, não ocasionando assim
restrições na concorrência, na medida em que as empresas pertencentes ao ramo de
atividade relacionado ao objeto da licitação, potenciais CONTRATADAS, possuem plena
capacidade para a execução total dos itens reunidos nos lotes. Dessa forma, busca-se a
redução nos valores individuais dos serviços para a obtenção de menor preço global por lote,
além de evitar que a adjudicação do objeto da licitação a um número grande de prestadores
afete a eficiência das atividades administrativas desenvolvidas, bem como a continuidade dos
serviços prestados pela administração, por vezes comprometidas pelos eventuais
descompasses na execução dos serviços que resultam ainda em prejuízo aos usuários da rede
pública de serviços.

3.3. O projeto de contratação de serviço de Impressão/Cópias/Escaneamento departamental
visa prover a Prefeitura de Boca da Mata de um modelo eficiente e eficaz, capaz de atender a
todas as demandas de impressão, cópia, digitalização de documentos, através da instalação
de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, atendendo de forma continuada e
controlada, evitando desperdícios e desconfinuidade causada pela falta de insumos e de
manutenção dos equipamentos.
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4. DOS EQUIPAMENTOS

4.1. Especificações técnicas dos equipamentos:

Tipo Descrição
Velocidade de 42ppm para cópias/impressões e 35imp para escaneamento por minuto;
Resolução de 1200dpi; Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas; Impressão duplex
automática; Alimentador automático reverso de, no mínimo, 50 folhas; Controle de acesso
através de senha; Painel na língua portuguesa; Conexão em rede ethernet 10/100 e USB;
Memória de 264 MB expansível; Compatíveis com sistemas operacionais Microsoft Windows
XP/Vista/Seven e Linux; Processador de 600 MHz; Capacidade de escanear diretamente
para rede e para e-mail; Cópias múltiplas l a 999.
Velocidade de 30 cópias/impressões/escaneamento por minuto em papel A4; Resolução
de óOOdpi; Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas; Impressão duplex automática;
Alimentador automático reverso de, no mínimo, 50 folhas; Controle de acesso através de
senha; Painel na língua portuguesa; Conexão em rede ethernet 10/100 e USB; Memória
mínima de 516 MB expansível; Compatíveis com sistemas operacionais Microsoft Windows
XP/Vista/Seven e Linux; Processador de 600 MHz; Capacidade de escanear diretamente
para rede e para e-mail; Compatível com gramatura de papel de, no mínimo, 220grs;
Cópias múltiplas l a 999.
Possuir sensor de captura com tecnologia CCD (Charge-Coupled Device) na frente e no
verso do Alimentador Automático de Documentos (AAD); Alimentador Automático de
Documentos com suporte para:

• Mínimo de 80 folhas na bandeja de entrada;
• Possuir recurso selecionável pelo driver para a digitalizacão de documentos A3 no

alimentador automático;
• Digitalizacão de documentos longos de no mínimo 3 metros através do Alimentador

Automático de Documentos (AAD);
• Documentos com gramatura de 34 até 400g/m2;
• Digitalizacão da frente e do verso do documento em uma única passagem;
• Digitalizacão de documentos no tamanho A4, com resolução de 300 dpi e em modo

preto e branco, tons de cinza e colorido em 60 páginas por minuto (simplex) ou 120
imagens por minuto (duplex);

Suportar de documentos de no mínimo 51 x 54 mm; Possuir no AAD, sistema de separação
de folhas através de rolete de contenção; Possuir interface USB 2.0 para conexão com
computador; Resolução ótica de óOOdpi;
Resolução de saída de lOOdpi a 1200dpi; Sensor de múltipla alimentação ultrasônico; Possuir
ciclo diário de digitalizacão de no mínimo 6.000 folhas; Possuir como fonte de iluminação a
tecnologia LED para a digitalizacão; Possuir proteção inteligente contra danos a
documentos que monitora individualmente cada papel tracionado no alimentador
automático; Possuir fundo branco para digitalizacão de documentos de baixa gramatura
ou translúcido; Possuir drivers ISIS e TWAIN, com suporte para sistemas Windows 7 e Windows
8;
Software com as seguintes funcionalidades: Reconhecimento de caracteres em Portugués-
BR (OCR) para geração de arquivos PDF pesquisáveis, Word, Excel e PowerPoint;

• Detecção e correção automática do ângulo e inclinação da imagem;
Rotação automática de imagem baseada no conteúdo do documento;

• Conversão de imagens/texto em tons de cinza para preto e branco;
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• Detecção e eliminação de páginas em branco;
• Possuir capacidade de eliminar ou preencher automaticamente perfurações

oriundas de perfuradores de papel nas imagens;
• Possuir recurso para ênfase de linhas da imagem, para melhorar documentos claros;
• Possuir recurso de suavização de fundo nas imagens para diminuir o tamanho do

arquivo;
• Possuir recurso para detecção automática de documentos coloridos ou

monocromáticos;
• Inserção, exclusão e reorganização de imagens do documento;
• Gerar de saída TIFF, BMP, JPG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, DOC, XLS e PPT.
• Suportar criação e gerenciamento de perfis de digitalização, contendo regras de

nomes, formatos de arquivos, separação automática de documentos por código de
barras, podendo ser cada uma dessas configurações diferentes para cada um dos
perfis;

• Possuir recurso para gerar arquivos de índices, utilizando códigos de barras e/ou OCR
nas imagens digitalizadas, e criar automaticamente estes arquivos nos formatos TXT,
CSV ou XML;

• Permitir rotacionar as imagens;
Software de gerenciamento via rede de um ou mais scanners para monitorar a troca de
itens de consumo, mensagens de erros e atualização de drívers destes equipamentos.

5. CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS

5.1. Requisitos comuns a todos os equipamentos

a. Equipamentos novos, em linha de produção, primeira locação, comprovada através
de nota fiscal do fabricante e/ou distribuidor, a ser apresentada junto a proposta de
preços;

b. Software de instalação e drivers de impressão;

c. Utilização de carga remota via Rede;

d. Configuração dos Equipamentos via Rede ou Web;

e. Função de impressão multi-páginas;

f. Contabilização de impressão para cada Usuário individualmente em tempo real
inclusive garantindo o cancelamento da contabilização via software;

g. Todos os equipamentos devem ser Compatíveis com Linux, Windows 2003, Windows
2008, XP, UNIX, Windows Vista e Windows 7;
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h. Possuir tensão de 110/220V, havendo necessidade, a licitante deverá fornecer os
equipamentos com transformador / estabilizador;

5.2. Requisitos comuns a todas as multifuncionais e irn p i e s s o t a sjasei

a. Software de instalação e drivers de impressão;

b. Utilização remota via Rede;

c. Configuração dos equipamentos via Rede ou Web;

d. Função de impressão multi-páginas;

e. Software de contabilização para qualquer tipo de Requisição ou Job;

f. Contabilização de impressão para cada usuário individualmente em tempo real;

g. Ferramenta de análise de nível de utilização ou subutilização dos equipamentos e/ou
recursos;

h. Gerenciamento remoto das impressoras em rede com recursos ern status on-line;
gerenciamento centralizado (Via Rede e Web}; alertas em tempo real. Realização de
inventario completo; log detalhado por equipamento, usuário, tipo de trabalho, hora,
número de páginas impressas;

i. A CONTRATADA deverá declarar que cumpre os requisitos do programa de destinação
ambiental correta a ser dada a todos os recipientes e resíduos dos suprimentos, em
conformidade com a legislação Lei n° 12.305/2010 e os preceitos de preservação
ambiental.

5.3. Requisitos comuns o todas as multifuncionais laser

a. Digitalização nos formatos mínimo: tiff, jpg e pdf;

b. Possuir entrada USB;

c. Nas possibilidades de dígítalização descritas, deverá ser possível realizar a operação de
dígitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem a necessidade
de utilização de um microcomputador;

d. O equipamento deverá ser acompanhado de todos os softwares e documentação
necessários à implementação das possibilidades de digitalização descritas;
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e. Quando o software não for do mesmo fabricante do equipamento, o licitante deverá
apresentar carta do fabricante do multifuncional homologando o funcionamento

6. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

6.1. Os equipamentos serão instalados em locais a serem definidos pela Administração
Municipal;

6.2. A CONTRATANTE deverá proceder a instalação e desinstalação de Impressoras dentro de
cada localidade. Caso seja mudada a localidade de instalação, o remanejamento/transporte
ocorrerá por conta da CONTRATANTE, devendo o mesmo ser informado a CONTRATADA;

6.3. A CONTRATANTE deve garantir que durante a execução dos serviços os ambientes sejam
mantidos em perfeitas condições de higiene e segurança. Após a conclusão do atendimento
de um chamado técnico, deverá ser efetuada limpeza geral no ambiente, eventualmente
afetado pela atuação do técnico da empresa CONTRATADA;

6.4. A CONTRATANTE será responsável pelo fornecimento de toda a infraestrutura necessária
para instalação e funcionamento dos equipamentos, como local físico, tomadas elétricas,
pontos de acesso à rede;

6.5. Após a implantação do equipamento, a CONTRATADA deverá prestar serviço contínuo de
manutenção preventiva e reposição de suprimentos, como toners e cartuchos de tintas, a fim
de manter a qualidade do serviço de impressão no melhor nível possível.

7. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

7.1.1. emitido a solicitação a CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para
disponibilizar os equipamentos, devidamente instalados e munidos dos suprimentos;

7.1.2. Os equipamentos e materiais recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas;

7.1.3. As solicitações de suprimentos e manutenções e transferência de local dos
equipamentos deverão ser atendidas em no máximo 48 (quarenta e oito) horas a partir do
chamado;

7.1.4. Os equipamentos pendentes de assistência técnica há mais de 24 (vinte e quatro)
horas e aqueles que apresentem frequentes problemas técnicos deverão ser substituídos em
até 48 (quarenta e oito) horas a partir do chamado, sem ónus para a CONTRATANTE;

Processo n° f (9-0 i 7/2015

Pregão Presencio/ n°006/20 /5-5RP Pag. ó/f 3



í'-

,~"̂r% i l ^
i

^



rESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

P0u*4«e«te de £icéteáe& ffl BOCA™ M ATA
MJIL, TrdCúlhu por você

^J

7.1.5. será considerado executado o serviço quando atestado por servidor especialmente
designado, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas,
devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

8. DOS SERVIÇOS

8. l. Os serviços a serem prestados deverão atender aos requisitos abaixo informados:

8.1.1. Fornecimento de equipamentos de ultima geração, novos e sem uso, devidamente
instalados, sendo que as multifuncionais devem ser, preferencialmente, do mesmo
fabricante, bem como os drivers e softwares aplicados para as soluções exigidas em todo
este anexo, visando à padronização do hardware/software tornando uniformes os
procedimentos e todos os serviços a serem executados e ou utilizados;

8.1.2. A CONTRATADA deverá fornecer os suprimentos (toner, cilindro, kits de manutenção,
entre outros), independentemente de serem originais do fabricante do equipamento,
podendo fornecer aqueles compatíveis com os mesmos, desde que mantenha a qualidade
dos serviços, com impressões/cópias limpas e sem marcações;

8. l .3. Fornecimento de suporte técnico quando necessário;

8.1.4. Fornecimento de assistência técnica on-sife;

8.1.5. Fornecimento de sofíware para gerenciamento e monitoramento on Une do ambiente,
informando níveis de abastecimento de papel e toner, necessidades de trocq de kits de
manutenção, contabilização das impressões e digitalizações de cada equipamento;

8.1.6. Fornecimento de licenças de uso de Sistema informatizado de Registro e
acompanhamento dos chamados técnicos para gestão e monitoramento das ocorrências
para a Prefeitura de Boca da Mata, Help Desk;

8.1.7. Treinamento mínimo para 02 (dois) funcionários da Prefeitura de Boca da Mata
unidade Sede, no software de contabilização de recursos das impressoras, a ser fornecido
pela CONTRATADA. Esses funcionários serão responsáveis pelo monitoramento, gestão e
aprovação dos relatórios de bilhetagem a serem gerados pela respectiva ferramenta;

8.1.8. Quando da emissão dos relatórios mensais de impressões/cópias 01 (um) funcionário
da empresa deverá acompanhar os funcionários treinados da Prefeitura Municipal de Boca
da Mata, no intuito, também, de verificar o estado de conservação e uso dos equipamentos;

8.1.9. Gestão de páginas impressas, copiadas e digítalizadas, com a disponibilização de
sistema de informação, possibilitando contabilização e bilhetagem. Está incluso também o
gerenciamento através de servidor de impressão que será de propriedade da CONTRATADA;
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8.1.10. Gestão de Suporte, com o suporte aos equipamentos e aos usuários, realização de
atendimento gerado por chamados do órgão CONTRATANTE, troca de equipamentos
defeituosos;

8.1.1 1. Os equipamentos deverão ser disponibilizados em cada unidade e local definido pela
CONTRATANTE. A licitante deverá apresentar prospectos das unidades de reprografía
oferecidas para os serviços, em idioma português ou com a devida tradução;

8.1.12. As despesas decorrentes de transporte dos equipamentos para manutenção, dentro
do período de vigência contratual, serão de responsabilidade da CONTRATADA;

8.1.13. As unidades departamentais, ou ilhas de impressão, deverão funcionar em rede,
permitindo que o usuário de uma determinada unidade possa, a qualquer momento, no
caso de defeito ou paralisação da sua unidade servidora, direcionar as suas impressões para
uma segunda unidade mais próxima;

8.1.14. Todas as impressoras e multifuncionais, para efeito de auditoria, deverão possuir
recurso de contabilização de volumes impressos pelo próprio hardware, independentemente
do software de gestão, para confirmação dos quantitativos informados nos relatórios;

8.1.15. Caso sejam necessários transformadores e/ou estabilizadores para garantia do carreto
funcionamento dos equipamentos, os mesmos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA;

8.1.16. A CONTRATADA será responsável em 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, deverá ser disponíbilizado no mínimo 01 (um)
cartucho adicional de toner para os equipamentos instalados, para cada toner substituído
deverá ser enviado um novo;

9. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

9.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da
Lein° 1 0.520, de 2002.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA obriga-se a:

10.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, corn os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

10.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os serviços efetuados em que se
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verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;

10.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a terceiros;

10.1.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.1.5. apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados
que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;

10.1.6. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;

10.1.7. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

10.1.8. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

10.1.9. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.1.10. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

10.1.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

10.1.12. arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

Processo n° 119-017/2015
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

11.1.1. proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;

11.1.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.1.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

11.1.4. notificara CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

11.1.5. pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

11.1.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12. AVALIAÇÃO DO CUSTO

12.1. O custo estimado foi apurado a partir da média aritmética de orçamentos recebidos de
empresas pertencentes ao ramo de aíividade relacionado com o objeto.

12.1.1. A estimativa de custo do objeto constará apenas nos autos do procedimento da
licitação, podendo ser informada aos interessados mediante solicitação encaminhada à
Comissão Permanente de Licitação, através dos endereços físico e eletrônico constantes no
respectivo Edital, nos termos do Acórdão 1153/2013 do Plenário do TCU.

13. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por
meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666,
de 1993.

Processo n° 119-017/2015 rttt6o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
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13.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

13.1.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
nos critérios previstos no Termo de Referência.

13.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, rnês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for
o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

14. DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de
2002, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

14.1.2. Apresentar documentação falsa;

14.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

14.1.4. Cometer fraude fiscal;

14.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços
ou no Contrato.

14.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

Processo n° l I9-OI7/20Í5
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b.l. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.2. Compensatória de até 10% [dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o
valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com Prefeitura Municipal de Boca da
Mata, pelo prazo de até dois anos;

c.l.Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar
com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal,
estadual, do Distrito Federal ou municipal.

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;

14.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

14.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais
que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

14.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

14.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Leí n° 8.666, de 1993.

Processo n° l i 9-017/20 Í 5
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14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da CONTRATANTE, ou deduzidos da garantia, se houver,
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

14.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

14.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14.8. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas
no Edital.

Processo n° 119-017/2015
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Maceió - Sexta-feira
!3 de fevereiro de 2015

Kstado t l i - Alagoas
Unidade Federativa do Brasil

Av,in.ulu,li ' : iUliil . .TiU-ivl.< t O V I C A M U A l i l H1K'AO,
IMPRESSÃO l l'l Hl K -\C-VH 1)1 M M'iOAS - rpPAl
DJU. S..-MU k-irj, H Joio i-rcuo lio 2I>|* is (MNMiii

Edição Klclrôniai Catifícuda l)i»itiilinciiic contormc LEI N" 7.397/2012 •\no 103 -Número 32

Diário dos Municípios
Prefeitura de Atalaia

PKI.ÍT IICHAMIINICIPAI ui AÍ .A I AIA
DFCLARA Dl- UTII1DADI PI Til IÇA PARA FINS Dl- DESAPROPRIAÇÃO,
HM T F R R I NO SITUADO NFSTA CJDADI DF PKOPRIFDADF Dl- JOÃO
l V R A I CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS "O PREFEITO DO MUNICÍPIO
DF ATAI AIA ( A l . ) no uso de suas alnhuicòes que lhe são contendas pela l.ei
Orgânica deste Município, bem como pelo Decrelo-l,ei n " 3.365. de 21 de |unlio
de 1941 c de acordo com n que delcimma o Ai l V inciso XXIV, tia Constituição

>da República Federativa do Brasil DFCRF'1 \n l " - F declarada de utilidade
C>ii!i|iL.i paia t ins de Jesapiopruição indic ia i ou amigável u n i leneno situado neste
município, o íenvno loc.ili/adoas margens da BR í In- Povoado Boca da Mata. no
Munic íp io de Atalaia- 'AI tom uma área lotai de 44.13 hectares, com as seguintes
dimensões t: confroniacoes PI a P2 confruma-sc com a BR 11 d e mede 450m,
peta deflexão de 1*2 a 1*3 medindo 576 Oflm ela lateral esquerda P .í a P4 mede
$75,00iii c conlionta-sc com uma propriedade ru ra l . 1*4 a P5 mede 278,OOm e
conlmnla-sc com propriedade mral e pela lateral d i te i la 1*5 a PI medindo 520.00 e
conlioma-sciom a e.sirada Vicinal de acesso a ouu.is áieas unais , pertazendo uma
iitea loial de 44 I l h e c t a i i ^ Ari 2." - O imóvel descrito no artigo l "deste Decreto
>cra oxpiopiitido pau Ims de construção do disiruo industrial, para instalação
de mdusiiias para dlavancat a economia do município, nos lermos do ai t *l>, do
IX'erelo-1 .ei n " .1 36 5/4 l Art 3 " - De conformidade com o ari 15 do Decreto-
I ei PI ; .;'o 4 1 . L- lendo em \ã a imperiosa necessidade de impliintacilo do
dis t r i to indus t r ia l desta municipalidade, a desapropriação ern apreço e considerada
de caraier URÍiFNTF. para eleito de imediata (MISSÃO NA POSSF Att 41' -
As despesas decorrentes com a desapropi laçiki acima mencionada correrão por
conta da dotação orçamentai ia n" 055004121 í i ( M ) l 2 0 1 1 . elemento despesa
n " 4is<jf i<r , AU. i" - Fsu' Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
icvogadas as disposições cm contrario Preteituij. Municipal de Atalaia (AL|, 1 1
de leve i eiró de 201 S Jo-,L-1 opcs de Albuquerque-Prefei lo Publicado e Registrado
n.i Sec i e t i i tM Mun ic ipa l de Administração Planejamento, cm l ! de levereno de
>M Fudes Mana Soares do Couto - Secretário Municipal de Adminisuaçao e
Recursos Humanos

Protocolo 135604

Prefeitura de Barra de São Miguel

M U N I C Í P I O Dl: B A R R A 1)1- SÃO MIGUEI Ai
A V I M » de Adesilo a Reu i s i io de Pi ecos

Taco ao consdinte nos autos do presente processo. IM.CI .ARO a Adesão a Ata de
Rejíism» de Preços n" 16/2014 do Pregão Presencial n" 16.0')14 do Município de
Moca da Mata /AI celehada com a empresa A de Vasconcelos Santana - M\, -
C N I M 13 23(1 3.Í2/OIKH-04. L|iie tem como ohieto locação de palco, hanhcno
giiiiinco iluminação som e equipamentos A presente adesão fundamenta-se no
ií".'" do An .!l do Decielo Municipal n" O.V20I3, diplonui regulamentadoí do An
l ' í d a l ci Federal n" S hhí-i -'í

MI NICtPlO DE BARRA DE SÃO MIGU1 l
Av iso de I nex i gibi l idade de l iciiaçiti

Processo n" 211.007 2015
l i t i atendimento ao A l t i v o 26 da ! et Federal n" 8 666/Q3. considerandn o que
consta dos auios do pie.senle processo. RATIFICO a I nex i gibi l idade de Licitação
P.IUI uinl i . i l . icão de ,uraçOe,s artísticas para read/ação do Cainav.i l .liiavós da
empresa ( ) I ' [ - " N Mi'SIC FNTRITFN1MI N'1O - C'NP.I 17 640 IwrvOnoi-S.'), no
\.I\IK ' i lohal de RS 17*) 000.00 (cento e setenta e nove mil reais), com fulcro na
iiilelijíc-ncia do Art 2\o ( I I . do mesmo diploma legal

Jo.se Medeiros N'ieolaii
Prefeito

MUNICÍPIO Dl K A R K A D H S A O M I G H F l /Al
F.xtraiodc Contrato

Processo n" 106.010.2015
Contraio n" 106" ( i | 0 2(115 - Processo n" 106.010.2015 -Adesão a Ata de Registro
de Preços n" 16/2014 do Pregão Piesenaal n" 16/2014 do Município de Roca d.t
Mata/Al - Fundamentação l egal Dcctclo Municipal n" O.V20I3 (an 21 . $7") que
icgiiiamenia o An 15 da I ei S 666/93 - Contratado A de Vasconcelos Santana -
Ml. ( C N I M n" 13 230 332/0001-04) - Objeto: contratação dos serviços de locação
de palco. Kmhcno químico, i luminação, som c equipamentos - Valor global R$
l 2R2 S ) O . ( M ) (um milhão duzentos c oitenta c dois mi) oitocentos c de/ reais l -
Vigãiua aic 11 de dezembro de 2015.

Jo.sc Medeiros Nieolau
Prefeito

MUNICÍPIO DE BARRA Dl S À O M K i U C I
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n" 211 007 2015 - Processo n" 211 007 2015- Incxigihitidade de Licitação
- l undameti lacão Legal Ari 25. Inciso III da Lei Fedeial 11° S 6íi(v't>3 -Cont r . i t ado
OPFN MUSIC KNTRFTFNIMF.NTO iCNIM 17 640 096/0001-Í5) . Ohjeto
contratação de atraçftes artísticas para a realização do Carnaval - Valor global R$
l 79.000,00 (cento e setenta e nove mi l reais) - Vigência 6(1 (sessenta) dias

MUNICÍPIO DF BARRA Dl: SÃO MKHíHl . /AL
JULGAMI.NTODF RFCURSO

Face ao constante nos autos do procedimento l ici tatório l ornada de Preços n"
03/2014. referente ao processo administrativo n" 701 014 2014, CONHI-.CO do
recurso interposto pela empresa HARHONA l MON'f[-"NF(iUO F N ( i l - N I I A R I A
I.TDA - KPP. CNIM n" 19761.605/0001-23. para dar-lhes P R O V I M I M i )
ratificando a decisão da Comissão Permanente de Licitação para classificação da
f ic i t an te supramencionada

José Medeiros Nicolau
Prefeito

Protocolo 135704

Prefeitura de Boca da Mata

Ml (NIC1PIO DF. BOCA DA MATA/AI
AVISO DL LICITAÇÃO

PRFGÁO P R l - S i - N C I A I N" OOS/201 ^ - sRP
Modalidade/N" Pregào Presencial n" UOH/20I ?-SRP- I ipo Mem» Picço - Ot^elo
registro de preços do sen iço de confecção de material para uniformes - Data/
Horário 04 de março de 2015 às 08:3t)hs (oito horas e tr inta minutos) - Local
Rua Ladislau Coimbra n" 102 Centro - Fdnal e Inlormaçòes. No endereço
acima, de 08 às 13 horas em dias úteis, ou mediante solicitação em ilida ao e-nunl
cplbocadamata alitchotmail com

Bcrgson Araújo Leite
Pregoeiro

Prolticolo 135702

MUNICÍPIO Dl- BOCA DA MATA
AVISO DE ADIAMFNTO - PRKfiÃO PRF.SHNCTAL N" 006/201 5-SRP

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da Mata, F.stado de
Alagoas, torna público o ADIAMENTO da sessío pública do Pregão Presencia! n°
006/20! 5-SRP. que tent como ohjeto o Registro de Preços dos serviços continuados
de nnpressào/copias/escaneamerno. com execução mediante o regime de
empreitada por preço unitário, com solução de digitalizaçSo para integração com os
sistemas da Prefeitura de Boca da Mata. de carater local e com acesso via rede local
(TCP/IP), incluindo a logística de suprimentos e serviços técnicos csncciali/ados
Utilização de soltwares de controle e gerenciamento, a cessão de direito de uso de
equipamentos com a pi estação de serviços de manutenção preveni iva e correiiva,
fornecimento dc peças e suprimentos necessários (F.XCETO PAPF.L), para atendei
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40 Maceió - Sexta-feira
13 de fevereiro de 2015

Kdiçàu Eletrônica Certificada Digitalmente
conforme LEI N° 7.307/2012

Dia no Oficial
Estado de Alagoas

as necessidades da Pré teu um de Boca da Mala. cílio Edital sofreu alterações
O recebimento e a abertura doa envelopes ocorrera*) no dia 03 de março de 2015 as
tw OOks (nove horas), nu endereço Ruu Ludislau Coimbra, n" 102, Centro
O Edital em inteiro teor. com as alterações introduzidas, continua à disposição
dos mtciessados. no endereço acima, de 08 às 13 horas cm dias úleis. ou mediante
solicitação enviada ao e-niail cplbocadamata.al(í/íhotmail com

Bergson Araújo l-cite
Pregoeiro

Ml SNICiPIO DE BOCA DA MATA/AI,
AVISO [)U LICITAÇÃO

l'Rl GÃO PRESENCIAL N° 007/2015-SRP
Modalidade'N° Preg.lo Presencial n" 007/20!5-SRP- Tipo. Menoi Preço - Ohjeto
te{!istrn de preços para aquisição de géneros alimentícios - Daia/Horano 03 de
maii,n de 2IH5 as l l inhs (on/e horas c inuta minutos) - Local Ruu l.adislau
Cí.iiiilna 11" 102. Centro - I-dital e [inoimaçoes No endereço acima, de 08 as 13
hm,is cm dias ulvis. nu mediante Milicilação um lada au e-mail cplhocadainala.aliÉí'
hotmail i OITI

Heiíisnn Aiaujo l cilc
Pregoeira

i'ri)tocol«

Prefeitura de Campo Alegre

A integra do julgamento dos doe u mentos de habilitação |*»dera
da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua MVmsei
Veríssimo (immaiil.es. n" 002 - l" Andai - ("eniio Campo AÍL_£p2"Alagoas

Campo Alegie. 12 de Fevcieiro de 201?
Ihiago Santos de Sou/a - Presidente

1'lil l lTIlíR.AMUNICIPAI DF-CAMPO Al FGRF
PROCLSSO ADMINIS l RAIIVO N " 002/2015
TOMADA DE PREÇOS N" 002/2015
O RN IO Contratação de empresa especializada para realização de ohras de
engenharia pertinente construcâode 01 í uma),Sede do Conselho Tutelai Referencial
no Distrito de ! .ir/iápolis no município de Campo Alegre/Al.

DECISÃO
RATIFICO o parecer da Procuradoria Geral do Município, suhscruo pelo
Procurador Municipal, adoiando d lundainenlação nele contida com ra/ão para
decidir, para lim elo NI.GAR pró v imentn ao recurso administrativo n " 0054/2015
interposto nela licitante II I. CONSTRUÇÕES i SERVIÇOS LTDA -1 l'P, CNP.I
19 037.895/0001-67, mantendo a inábil ilação da reconcilie por dcscumpnmcnio
do Instrumento Convocatório no que concerne ao suhileni 6 l 3 "IV"
Pllbtique-sc, Imime-se

Campo Alegre, 12 de Fevereiro de 2015
Pauline de Fátima Pereira Albuquerque - 1'rel'eiía

Protocolo 135637

Prefeitura de Delmiro Gouveia

PlíH INI IRA MUNICIPAL DF CAMPO M FGRF
\VISOSDELICITACAO

PRl GÃOPRI SFNCIAI N 005/2015-OBJLTO Registro de Preços para futuras
aquisições de M.ttenal Fs|H>rli\'o com exclusividade de itens para Ml: e 1"IM*
A Hl RIUKA 02 de lc\eu-iio de 2015. as (W 00 horas l.ocal; Sala de lieiniifles da
Ci>ini>^"ut 1'eiinanenie de l leiiavJo
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL lei Io 520/02, subsidiada nela Lei 8 666/93 e suas
alk-iavòev Dec Mun n" dl/2007. Dec Mun 007/2013, l.C 123/20(16 e 147/2014
DISPOMB1L1DAD1-' DO I-OITA1 l INI (1RMACÕFS Citmissao Perinanenle
de l icilacào na Avenida Monsenhoi Hidelhrando Veríssimo Guimarães, n 02.
Centro tias N i in a-. 11 do hora.-, ou si lê \vrnv campoaíecrc ai »ovhr Caniim Alegre
12 dc levcienodv' 2015
Manoel l clipe Costa de SKJUCIM - Picgocuo

ESTADO DE ALAGOAS
PKI M IH1RAMUNICIPA1 Dl C \M!'O ALLGKL

AVISO DF CONTINUAÇÃO DF LICITAÇÃO
IOMADADI PKl.COSNon02/20l5-LMPRF'ITADAPOR MI.NOR PRHÇO

GLOSAI
() Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas alnhnçocs
leíiai^ avisa aos interessados que dará continuação com ahermra das pi opostas
de preços das liciianics halnluada\a 'lornada de Preços de n" 002/2015 -
OU.ILIO Ohras de l.ngenharia - Consiruvão dc Ul (uma) Sede do Conselho
Iniciar lielcrencial no Distrito de E.u/iápohs LOCAI -'DATA Sala dc Reuniões

klesu Pielciiina. situada a Avenida Monsenhoi MiIdelvanJo Veríssimo Guimarães,
F(H)2. Cenitti, Campo -\legrc-'AL. dia l1* de Fevereiro de 2015 às O') 00 hoias
FUNDAMENTAÇÃO LFGAI lei Federal n" 8.666/93, Lei Complementai n"
123/Oíi

Cani|io Alegre/AL. 12 de Fevereiro dc 2ul í
Thiago Santos de Souza

Presidente da CPL
riilTFITURAMUNICIPAI.DI-CAMP( i Al LGRF

AVISO DO RESULTADO DE JULGAM1 N TO l Cl ASSII ICACÃO DF
PROPOSTAS

TOMADA Dl PKI "COS N° 007/2014
OBJI.IO Oluas tle l nycnliana - Construção de 01 (um] Fspaço Mullicventos no

Distrito dc I n/iapolis no Município de Campo MegreML
A Comissilo Permanente de l icitação do Município de Campo Ale^ic/AL, após
procedei ás analises das pmposias aprescinadas pelas hcitantes (proposta de
preços) e consubstanciada no paieiei lOcmco emitido pelo Setor de Knjjeníieito ilo
Miniicípui. DFCID1U que
Foram cofisideradas Dl sCl \ssIFICADASas lieilantes ALPISCONS'1 RUCÕFS
l INCORPORACÕI S ! l DA. inferna no CNW/MI; soh o n° 04.020 875/0001-
i^ nos lermos do suliitem X 2 2 do Instrumento Convocatório e UC1IOA
CONSTRlíCÕLS LIDA. inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.276.767/0001-12 nos
teimosdo suhilcm K 2 2 c/e S 2 1 'a" do Instrumcnio Convuealono
Desse modo. cimsideiando i|ue todas a,s Propostas de Preços apresentadas luram
descLissiliciidas nos termos do art. 48. 1) 3° da Lei 86W>/93, hem como .suhitcm
y, 2 lido l dual a ComissJo abre o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação
de no\a\s dc preço, escoimadas díts causa.s que detefiiiinuiain a
desclassificação da-. inteicsiaJas

PUI II MIIRAMUNICIPM DL DF.l.MIRO GOUVEIA
ERRATA

A Pregoeira do Município dc Dchmm (iouveia/AL Torna púhhco o seguinte
na publicação do Pregão Presencial n" 39/2014 Contratação Direta. di> dia 19 dc
De/emhrode 2014 napágma n° 81, no Diárm Oficial do Fstado. onde se lê Pra?o:
.i l dc Dezembro de 2014 I cia - se 06 (seis) meses, contados a partir do dia 02 de
Janeiro dc 2015

Del m iro Gouveia. AL. 12 dc l e\eieiro de 2015
Knka VanessaMclo de Lima

Pregoeira

PRLFFiTliRAMUNICIRA! Di.DI I.M1ROGOUVLIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1'nnieiro Termo aditivo de pra/o - Pioc N" 1204-059/2014 - fiel' Processo n°
021 3-01 1/2014 -Convite n" 03/2014
CONTRATANTE MUNICÍPIO Dl DLLM1RO (ÍOUVF.1A - Al Contratada- ST
CONSULTORIA LTDA-EPPCNPJN0 04. 706. 403/0001-0! Ohjcio E-cecuç3ode
serviços léemeos de sistema de Tolha de pa»ainento. para supnr as necessidades da
Secretaria de Administração Pia/n Por mais 60 (sessenta! dias, ate se 1'aca novo
procedimento licitatónt»

L I Í I / C A R I OS COS IA
PREFEITO

_ Pn>)<icoli> 1356 1 3

I!RI l l ITURAMUNICI1'\ Dl DFLM1RO OOI 'VI l \O DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo aditivo de pra/o - Proc N" 1223-035/2014 - Rct Processo n"
0213-012/2014 - Convite n° 04/2014
CONTRAIAM!-.. MUNICÍPIO DF DI.LMIRO (iOrVLIA - Al Contratada.
TKIHUTOS INFORMÁTICA I.TDA - LPPCNIM N°05 605 752/1)001 -OS Ohicio
Execução de serviços de sistema integrado de gestão tributária Pi a/o Pm
uioventíi)dias. até se laca novo procedimento licitatõrio

FUI/ CARLOS COSIA
PREFEITO

Protocolo

PREFEITURA MUNICIPAL. Dl; DFLMIKO (K)UVKIA
EXTRATO DF TFRMO ADITIVO

TF.RCLIKO IL.KMO ADCIIVO DL PRA7O - PROC N" l 204-05(S/2014 - REr-.
IMtOCI-.SSO N" 2Sfi2/201 2 - PRL.GÃO PRFSLNCIA1. Nr 22/21)1 2
CONTRATANTE. MUNICÍPIO Dl- Dl- 1 MIROírOI 1VF-1 A- AL CONTRATADA.
lAVARi;S & SOU/A CONTAWLIDADL I.TDA CNPJ N° 1)0362095/0001-
51 ORÍI-TO CONTRATAÇÃO DF. FMPRFSA PARA SERVIÇOS
LSI'1-.CIALI/ADOS NA PRl.MACÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS
DF' ASSESSORIA CONTÁB1I. l LINANCFIRA. COMPREENDI NI )( )
A L-XFCUCÀO 1NTLÍÍRAL DF IODOS OS SFRVIÇOS CONTA B1:IS
NLCF.SSARIOS AO PFRI'1 ITO l UNCIONAMI NLO DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL. COM O DF VI DO CUMPRIMENTO DE PRAZO, DF NORMAS F
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\s i > i si sri.vs.u)
1'KtXiÃO N" IHIIII* - Cf l 'PMttll - SRP

< 'omiss-ln l spi-Lial .d- l kii.ii.io - (TL da P.cleiiuM Muni-
cipal áa Rio llranco - Acre. iorn.1 público -i SUSPENSÃO do PRLliÃO
SRP N" III" •'"H - ( I I 1'MR». uue lem por obicifl Ai]um.,.lu dc
\ iu-ii.il IVrm.iTieiiic (ll.)spii.il.iri. tom v islãs .1 aicn.lt. r .is nm-ss uladcs
>:.• s,-, 1.1.1,1,1 Municipal de Sm.lt .in.ue. d,i Oficio n. " (Cl^OI1!
M Ms\e CMIM nurcadi pin o d» i" til 2a 15 ... HiMUmm. que
k-n .ui |*ihiiL'il.idc mm o AMVI ik- l nil.i^o pubhi:ído no Diário
Oiici.il ilii l 'inflo n". 1121 -scçai> 1. Pag m.DiárioOliciald» 1'itado
n" II 4NN. Pau. 1 17. c no Jornal "A UU£U". lodo* do dia 30 de janeira
de _'oi5. em vinude de pedido de csclíireiimeriu!

'OL'fi'5!.' dC .'01 í

IOIJR[«S ( ARO! INI Hl /l KRA Dl OU I IRO/

[•Ml I. VI» S' It '3(11* - ( H I'MRB - SHP

A (omissão 1'sptxial di- l ml.it.l,. - l n ,1a Prefeitura Mit-
mcip.il de Km lliimci) - Acre. torna público a SUSP! NSÃI> dn PRf -
UÃO SRP N1 019/2015 -( PI .'PMRIt. qiiclemporobiclo Aquisiçilo
de Miilcriiil Permancme (Inlormãiica), cnin VN.IS .1 .ucnder às ncccs-
Mi1.uk.-s dn S.iivl.m.i Municipal de Siiudc, amues .i» O!kio n '
04H2i l l< SI MSA. que m.na m.iri.ida para o dia 2(>l>2:ilH ,is
(wliniiiir- .|in ii n Mia publicidade timi o Aviso de l icilaçflo pu-
liln idn riu IVirio Olicial da Uni.1i. n" 1121 - .cçao l IM(! 173. Diário
0:1, i.ildol -i.id,. n' II 4XX. P.iji I17.enoJomal"A(ia/cta". Iodos do
ili.i «i ,k- Ninem, d.1 201 í i- m virtude de pedido de esclareci mcn Io

.

Dl Al Ml IDA UOMFS

ioM«.n\f rui cos N > :«n i 1 1 PMKB

A l.oimss.1,1 I.ix.ua! de L icilac.lo - Cl l da Prefeitura Mu-
nicipal de Rio Branco - Acre, toma público á SUSPENSÃO da TO-
MADA DE PRK.OS V 0111 :<I ]S-CLL PMRB, que lem por objelo
eoninuação de empresa de enpcntMrj pji i .1 esenn.lu Ji si n M>. de
e.insiruçío de .ihripi. de p.issj£Ciros de transporte colclivo no Mu-
nicípio de Rio llrnriio - Airc, que eslav.i mareadii para o dia
WG'2(H5 ás IJhlKliinn. que leve sua publicidade eom o Aviso de
l leiiação publicado no limito oficial da União n". 010 - wçâo -1. Pag.
160. Diário Oficial do ["Mado n" 11 47». Pag. 116. e no Jornal "A
(!a/eUi". iodos do di.i 1^ de i.inciro de 2015. Aviso de Prorrogação
(iiHili. u 1 ! - - ! ) Diário Ofinjldallniaoi!''. l" - sccflo '. Pag 2.1. Diário
Olio.il Ji. l sud..ii" II «il. PÚJ: W. cnoJornar1Al,.i-claModosdo
L:J.I u'' .k iLM-ieii" .k 201 s tui .irlude de pettnlo de i-scl.irceimenlo

. ;«< , • iro de 2011
\MI10N DIO(i() [)[ OI.IVIIRA

PresitK-me ,]i, Cl l

F.S1AIM) I)K ALAGOAS
CAMARÁ MUNICIPAL

DC VERV.ADORI S DL NOVO LINO

\\ISO IH l K I1UÁO
1 ' K M . v n PKISirNCIM N" l 2111'

2' Ji.im.id.i

\ .íiii.irn di- \L-rL-adoivs de Novo Lino - AL. torna 1'iiMico
i, i u ui.iinir,i-se a disposiçílo dos inieressndos. no prcihn .eile >IIII.IL|U
.1 Kti.i d.i Comei cio. 2d5 - Centro - N»vo l.inti'Al O Pregão Pre-
sctiii.il n" ( 1 1 :on. relereine :i inmraiaç.lo dt pessca liiiidn.i p.n.i
pTCHUtçlUi ile sciMçns tle iKc.ivT" .k- \eietilos. eom tlat.i de abertura
dia 02'01/2(lt*. jts fW-OOhs

M ' ik- icwn • k •
i VNIM siiMU S IM SILVA JlINIOfl

\.'(i.lll'jr Pr,-...[-.-111-.-

PRLI:i:iTURA MUNICIPAL DL BOCA DA MATA

AVISO Dl \ I1 IVM
1'kK; \<1 P'MhSt \ IAI V 6/2015-SKP

A ( tinii.O.i ['.rm.ineiiie ilc l n IMCÍO do Município de íloc.i
!. MiM l siadodi- Aldgnas. tom.ipuhluoD ARIAMENTOdatcsífto

puhlic.1 do rregao Presencial n" <KW. ."Ill <-Slíl", que leni como objelo
o ftcgitiru de Preços dos scrv)çoi continuados de impressão- co-
p1.1-- , -.L . 'u inn iii" MI-!' L^i-iuvi" Mii-ili.niti1 o r,ii;niii- ,k- einpieiliidn

t> rceebimenu> e ;i abenura dfts enselopes ix-orrcrto no du
Oí de mareo de 2011 às (W:IK)hs (noic horas), no endereço H»"
I.adiilau (."ouiihra. n° IOJ. Centro

O Edital em inteiro teor. eom iis alterações inirotlii/idns.
continua A dispusicai) dm inlm-ssadtK. no endereço acima, de "H ás
H horas em .IM. úteis, ou mcdianic solicilacílo enviaria no e-mrjil
cplhoeadam.ila nlurhíJlmail com

A\S DE i i ' ! l L \
1'R[.(i\l> PHES-rNCIAI. N" líZlll!' - SRP

Tipo: Menor Preço

IH)ieiir rcfiislm de pa\n. para aqui.ieío de yèneiii- alimentícios - Oa-
H/Hwiria:01deiMrÇo.li:2l)lí rXs II KlhsUwe lumi. c inru.i iniimio.)
- l oc.il: Rua I.adisbii Coimbra, n" 102, Ccnirn - tdilal c Inliimiavoes
is[o endereço acima. Jc OS às II horas cm dias uleis. nu medianie so-
lienacío cnx lada ao c-inrul cplhocadimala iilfu-holmail com.

rHI.Íi^O PKI-SfNCtAI M-HMI*.SHr
hpo Menor Preço

Objclo1 registro de prceos do scmco de conlecc.lo de malenal para
umlormcí - Dala/HorArio: 04 de marco de 2015 á* (W:J()hs (oito
horas e irmia minutos) - 1 oca!1 Rua Ladisliiu t mmhra. n" 102, Centro
- Cdiial e Inlormscoçs1 No endereço .icirna. de DM ás 1 1 horas em dias
tileis, ou medianu- solteiNuao cniiiidn ao c-mail cplhmadama-

I I I !"AU\O l l II!
P.tgociro

l'lil HÍITURA \11M1 IP\ Dl Dl1! MIRO (ioi \TI.\^ (OMHATO

pur pn-,ii uíiil*rni. com wlucjo tic digilali/neftn para miegracno eom
os sisicnu-i Jj Pn-li-ilur.i de Bóia da Mala. de curáler lutai e mm
acCTso via reile lotul (TC P-IP). incluindo ;i hiiiisiica de suprimem»* e
s^.i' i^i" le^.nn1!''. espiheiali/jJo., uuh/acAo tíe solidares de controle e
eerenenmerilo. a ccssiri ilc direiio Jc uso de equipamcnins cor» n
preslaeío de SI.TMCDS de manutenção preicnnva c conclua. Ibmc-
tiiDtnli) de |>ev:i- e suprimentos necessanos ll \ l IO PAPP.l I. para
aitniicr as ncccMiibidci. da Prclcilura (k [toca dl M«ta. cujo ijiwl
solrcu .iltcriiciVs

PRO( ESSON°OS2(W)I7/20]OJO-004/20I314- PRKiÃO PH! SI N-
CIAL N" 47/2014. 2° CONVOCAÇÃO Conlraliinle Ml Mi ll'lo
Dl DM MIRO OOIÍVFIA - AL. Contratada: COMI D PRODUTOS
MIÍDICOS HOSPITALAR l TDA - FPP CNPJ N" tn.ltfi ITUídOOI-
17 Valor do Contraiu RI ^K.^IH,2(1 ObjcU) Contrai acao de ompre&a
par.i .uliiuirir mcdiauncnlCB uiili/iidos para o uammcnio tmbultloríil
c hospn.ilar das doenças mais pré t alentes no Município, os quais
foram sckvioniidos eo n siderando .eu perfil de segurança, ellc.u-ia.
etcm idade e euslo clclindatle. conforme pn-com/a a OMS - 21«)2.
levando em cnnsulcraçao n prescricílo e a dispcnsaçao de mediea-
niL-nlos no. si-rvicos de saudc olerecidos pelo município de Delmiro
Liouveia - AL.. Pra/o: alií .11 de l)e/emhro de 2(115. Kccursii- l'roprio
e lL -de i . i l DATA Delmiro (iouveia - Al. ! l de Fevereiro de 2II1Í

KVIXMOS ttt IKKM<IS VI I I i M OS

Primeiro Termo aditivo de pra/o - Pnx- N" I204-l)5u :i'i l i te
1'crénci.i ao Processo n" 02H-011'2IH4 - Convite n" IH/20M CON-
fRATANTi: MUNICÍPIO !)! Dl l MIRO tiOUVLIA - AL. Con-
trauda- ST CONSULTORIA [TUA - E PP CNf',1 N 1

04.706.40V1KXI1-OI. Objelo l.iccuçao de seniços léenicos de sis-

dc Adnnnislrnvilo Pra/o1 Por mais Ml (sessenta) dias. ale se lacn
novo procedimento lieiiaióno DATA: Lm 12/02/21)15

Primeiro Termo aditivo de pta^n . proe N" I221-ÍI15 21)14 - Re-
ferência ao Proccwo n^ <12lí-l)i:.:ui4 l ontile n" (M/2014 CON-
TRATAM [[ MUNICÍPIO DC DELM1RO (iOUVEIA - AL Con-
tratada TRIFiUTOS INFORMÁTICA l TDA - I:PP CNPJ N1

05.605 752<IXK)I-OK Ohjeto1 Lxccuçao de serviços do siskm. m-
ii-tr.ido de jie.i.lo irihuiána. Pra/o Por mais 10 inovcniaj dias, ale se
taça novo procedimenio liciiaiõno DA1A l m 12/02/21115

Terceiro Termo AiiiUvn de pra/o - Proc. n" I204-1«()'2(M4 - Rei Pro-
cessou" 2Kfi2/2lll 2 - Pregão Presencial n11 22'20I2 CONTRAEANTF
MUVICIPIO [>! Dl l MIROCOUVEIA - Al CONTRATADA 1A-
VARFS i SOIJ7A l ONTABIl.HíAIM- I.TDA CNPJ nL

0"i MO6ií,HilH-s| OHJI IO t imirakieSi' de empresa para serviços
especial r/ados na prcsiaeaii de serviço profissionais de assessora eon-
láhd c linaneena. compreendendo a execução integra! de Iodos os scr-
neo. euniahcis nivessa MÓS ao perlei Io íuncionamenloda administração
municipal, eom o .Jevidi' cumpnmenln de pra/o. de norma.s e das leis
em vigor, bem csimu .urw^ne léenieo dos sejjuinlcs Millwares cm gestão
publica municipal1 contabilidade pública, planejamento, eontrnlc linan-
eeiro. prtUoenl». •InKfXiri&do, lesouriinii e dJVulglçAo das eonlas pu-
hlitii.. em aiendiineru'1 ;i snlieiiaçao Icila pelo secretario mumeioal de
administração c rceurto* humanos PRA7O por mais l? |do/t( meses.
apanir da expiravao do Mpmdo termo. DATA: Lm I1DÍ20I5..

Hl rtFICAÇAO

I'UI-I-| ITURA MUNICIPAL
DI-: 01 no D'ÀCÍUA DAS n.ours

AVISOS nr i KITAI Ao
IOMMM l>i; l>Hf(OS N' l llllí

Dhjelo ConlralacSo de cmprcu para a ciccuelo das obras c serviços
tle construção de um bloco de (ala de aulas no Polo UAQ-Olho D'Ajiu.1
das F l ores. AL. A bcn ura 112 (II 21115 - 1 h - Tipo Menor Preço, re-
preseniado pelo menor preço ulohal <J Edital poderá «-r adquirido na
Sala da Comissão de l i,n,n,,lo. no hnruriii d.i. N as i: horas, na Sede
Adminisirativa Municipal. Av 2 de De/einhi,.. n11 l 10' -Centro

rmum IH PHK.COS ^l• i'i»ií

Ohjeitv Coniraiaciín tle empresa riim n e\ccuc.io da- iihr.is e serviços
de rcttrbum/avao d.i Praçu lusé de Sou/a Leite Abertura 114 (l> 201 í
- 'l h - Tipo1 Meiit» Preço, represem. ido pelo menor preço global. O
l In i poderá ser adquirido na Snln d.i C omissão .k- l icilaçao. no
tinr.ini) J.is H as 12 hor.is. na Sede \dmmisiraiun Municipal. Av 2 de
Dc/emhro. n" IIU2 - Centro

o 10 :i '. ..... i i ore* 12 d, fi-n-nw de .iml
I IK IANO DA SILVA SOlí/.A

rusuk-iiii1 1 PI

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALM KW A DOS ÍNDIOS

\\1MI »t ( IUIH \ l VMI MO N" t .'211 1 f

l > Município ilc Palmeira dos índios . Alagoas. air.iM.-s de sua
t Limi.s."iLi Pemianenlc de l uil.O" ile.u-n.id.i , uni' es ila pnnaria N1

002-<iP201'í dcf l" dejaneinulc ?o|í «ihscnu pel.' l MH" Si Pre-
feito do Município, c. lendo em nsla do que consta tio Processo n"
Ií(n7,2l)l4 oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, torna publico
que estará reali/ando CREDENCIAMENTO DE CLINICAS PARA
REALIZAÇÃO Dt EXAMES Dl BIOPSIA/PUNÇÃO. , ^m r,u,i
lal estará recebendo a partir do di« 01 !íl MARCO DL 2111 •>. no
horário d.ts NliODmm às 12h c das !4hIM)m.in às I7h. de sei:und.i .1
sevi.i-leu.i. 11.1 PreTciiura de Palmeira dos Índios, no setor de Liei-
taç.Vs. n.l vila tle reuniões da Comiss.1.) situada na sede da Scerei.ina
Municipal de Admimsinu;ao à Rua {'mia Rego n° 11. Sala (15. C "entro,
Palmeira dos índios - AL O prestnle Crcdcnciamcnlo c a conlralae.lo
dele decorrente têm lundamcnlo lcn.it na Lei Federal n" K.ooo<oi e
alicracocs p.«ienorcs. A aprcvcnlaçilo das Documentações dexer.i
obedecer ao horário e dam supramencionada e o Ldital cnconira-se .i
dispnsiçili) do. interessados no hortrio das HK W as >2-(H) hora.s na
sala de reuniões da Comissão no local acima indicado Informações
pelo iL-leTone (S2| U2I-5IXI ou pelo e-mait e pi p vá holmail.com

P.ihnen.i ,!o. InriiovAI. li) d, levi-rciro de T O - 5
VANDCRLCIA ANTONIA OUAR1S COSTA

Pre.ulciik- d-. ( l'l

rui i l I I1 K \i \  n - \
DI-: PASSO DE CAMAKAlillil

l VH( Mi IXKXICIRII t i ) M ) l Itf: [.K ILU.ÃO

Processo N° 112/2015. ohjtto. prestação d..s semeos na a-ali/açiode
cvenlos artísticos nu Município de Passo de ( .im.ir.ie.ilx- rclaliviv. ao
Carnaval. Valor (ilohal RS 'W.lOO.Otl Inovenu e nove mil e ,1111
reais). Em lavor de -\e Vasconcelos S.mu-ina • MT Fundamento
Legal: art 2"-. III. da lei n" K.f*6i«J. conlormc parecer inridieo no
rcspccliiio processo

PRI-KHITURA MUNICIPAL
DI-. SENADOR RUI PAl.MTIRA

\MS(I IIK. l K M \ ( À O
IOMAIU m rnccos \.«':oií

Ohieto Conlralaçao de empresa para a execução das ohras e seniçt>s
ile eonslruçU.i .k- uiiu yu.idr.i policsponiva iVscohcn.i . locah/ada na
comunidade Cava Ouro. no Município de Senador Rui Palmeira - Al
Abertura 03:03,2015 - IN h - Tipo Menor Preço. rcprc-ciiLidi. peln
menor preço global O l'dilul poderá ser adquirido na S.il i .l,i l n-
missío de Licitaçáo. no horário das K as 12 horas, na Sede Ad-
niinisiraiiva Municipal. Rua Sanio Amónio, n" 11 - Centro.

Suu<|..i lj«i iMiin1:!^ ' de levcre ..... U: le i4

[ ITI l IA SOARrs SIUl I IRA SIIVA
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Imprimir Fechar

Pregão Presencial n° 006/2015-SRP Boca da Mata

Comissão de Licitações Município de Boca da Mata-AL (cplbocadamata.al@hotmail.com)
Hnvkid í i : sexta-fêira, 20 de fevereiro de 2015 17:23:57
Para:

thyago@printpage.com.br (thyago@printpage.com.br); ram.licitacocs@gmail.com
(ram.lieitaeoes@gmail.com); arcomareopiadoras@oops.net.br (arcomareopiadoras@oops.net.br);
multipla.licitacoes@gmail.com (multipla.lieitaeoes@gmail.eom); focovendas-al@hotmail.com
(focovendas-al@hotmail.com); gcaminha@hotmail.eom (gcaminha@hotmail.com);
graficapalmeiras@hotmail.com (graficapalmeiras@hotmail.com)

3 anexos
PP 006.20! 5.SRP.rar í 1293.2 K B ) , ' ) . l - Pedido de F.sclarccimenlo - Boca da Mata PP006-
15.pdf (3~(>,0 K B ) . 10 - Resposta ao Pedido de Esclarecirnento.pdf < 1 5 5 , 4 KR)

Prezados.

i
considerando o adiamento do certame devido a necessidade de proceder alterações no Termo de Referência,
tendo em vista o pedido de esclarecimentos apresentado pela empresa RAM Assessoria Administrativa e
Representações.

Assim, aproveito para encaminhar o pedido de esclarecimento, a resposta ao mesmo, bem como o edital com as
devidas alterações.

ATT
Bergson Leite
Presidente C P L/Pregoe iro
Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Perutuutexte de BOCA «M ATA
^r Man trabalho por vor.f

PROCESSO N°: 119-017/2015
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração
ASSUNTO: Licitação para registro de preços de fornecimento de serviços de
impressão/cópias/escaneamento

Despacho

Após uma reanál/se no edital e seus anexos foi percebido que a solicitação
constante no item 6.1.4 "Apresentar nota físcaf do fabricante e/ou distribuidor referente
aos Equipamentos novos, em linha de produção, primeira locação" é um tanto quanto
restritiva, pois obriga a empresa a comprar os equipamentos sem a garantia que será
vencedora do certame. Então, buscando um maior número de interessados, bem como
uma proposta mais vantajosa para a Administração, entendemos ser desnecessário o
pedido da juntada das notas fiscais dos equipamentos, bastando apenas que a empresa
declare que disponibilizará, caso vencedora, equipamentos novos e de 1° uso.

isto posto, será reaberto o prazo de 08 (oito) dias úteis para realização do
certame.

CPI, em 24 de fevereiro de 2015.

Bergso
Prego

Leite

R U A L A D I S L A U C O I M B R A , N° 1 0 2 , C E N T R O , B O C A D A M A T A - A L A G O A S
E - M A I L : c p l b o c a d a m a t a . a l @ h o t m a i l . c o m
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Mais trabalho por você

EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL N°
006/2015-SRP

OBJETO:

Registro de preços para
fornecimento de serviços
de impressão/cópia/
escaneamento

SESSÃO PUBLICA:

10/03/2015
15:30hs
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de BOCíAqXMATA

Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço;

Fone(s)/Fax:

Contato:

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015-SRP

PROCESSO N° l ] 9-017/2015

CNPJ N°:

E-mail:

Ceíular(es) contato:

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, bem
como seus respectivos anexos.

Local e data: de de

Assinatura

|Obs: Preenchimento com "letra de formcf

Senhor Licitante,

Caso este Edital tenha sido adquirido por meio eletrônico, solicito a V. S° preencher o recibo de
entrega acima e remetê-lo à Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da
Mata/AL, através do e-mail cplbocadamata.aKa)hotmail.com.

A não remessa de recibo exime a Comissão da comunicação de eventuais retificações ocorridas
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Bergsón Araújo-^elte
Pregoeiro

Processo n" f I9-OÍ7/2015
Pregão Presenciai n° 006/2015-SRP Pag. 2/27
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

PROCESSO N° 119-017/2015

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N 006/201 5

O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PARA REGISTRO DE PREÇOS, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço, mediante o regime de
empreitada por preço unitário, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O
procedimento licitatório obedecerá à Lei n° 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal n° 786/2013, à
Lei Complementar n° 123, de 2006, ã Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, e
subsidiariamente à Lei n° 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências
previstas neste Edital e seus Anexos.

Data da abertura da sessão pública: 10 de março de 2015

Horário: 15:30hs (quinze horas e trinta minutos - horário local)

Endereço: Rua Ladislau Coimbra, n° 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)

1. DOOBJETO

l. l. O objeto desta licitação é o registro de preços dos serviços continuados de
impressão/cópias/escaneamento, com execução mediante o regime de empreitada por
preço unitário, com solução de digitalização para integração com os sistemas da Prefeitura de
Boca da Mata, de caráter local e com acesso via rede local (TCP/IP), incluindo a logística de
suprimentos e serviços técnicos especializados, utilização de softwares de controle e
gerenciamento, a cessão de direito de uso de equipamentos com a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (EXCETO
PAPEL), para atender as necessidades da Prefeitura de Boca da Mata, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e neste Edital e seus
Anexos.

1.2. A licitação será subdivida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse: deverá,
porém, oferecer proposta para todos os itens que compõem cada lote em que pretende
competir.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço TOTAL por lote, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Processo n° ÍI9-OI7/20Í5
Pregão Presencia/ n° 000/2015-SRP Pag. 3/27
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

1.4. Justifico-se o agrupamento dos itens a serem contratados, pois cada lote é composto por
itens que possuem mesma natureza e guardam relação direta entre si, não ocasionando assim
restrições na concorrência, na medida em que as empresas pertencentes ao ramo de
atividade relacionado ao objeío da licitação, potenciais contratadas, possuem plena
capacidade para a execução total dos itens reunidos nos lotes. Dessa forma, busca-se a
redução nos valores individuais dos serviços para a obtenção de menor preço global por lote,
além de evitar que a adjudicação do objeto da licitação a um número grande de prestadores
afete a eficiência das atividades administrativas desenvolvidas, bem como a continuidade dos
serviços prestados peia administração, por vezes comprometidas pelos eventuais
descompassas na execução dos serviços que resultam ainda em prejuízo aos usuários da rede
pública de serviços.

1.5. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

l .5.1. ANEXO l - Terrno de Referência

1.5.2. ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Preços

1.5.3. ANEXO III - Minuta de Contrato

1.5.4. ANEXO IV - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n°
9.854/99)

1.5.5. ANEXO V - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
[inciso VII do artigo 4° da Lei n° 10.520, de 2002)

1.5.6. ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte,
ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007

l .5.7. ANEXO VII - Modelo de ficha de credenciamenío

2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Gabinete do Prefeito;

2.2.2. órgãos de Assessoramento;

2.2.3. Secretaria Municipal de Articulação Política;

X::.^Xe«e
Processon" M9-017/2015 .rt«í>n ̂ tO^

SeíS* Olpao3
Pregoo Presenciai n° 006/20 f 5-SRP Pag. 4/27
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

BOCAavMKTA

2.2.4. Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças;

2.2.5. Secretaria Municipal de Assistência Social;

2.2.6. Fundo Municipal de Assistência Social;

2.2.7. Secretaria Municipal de Infraestrutura;

2.2.8. Secretaria Municipal de Saúde;

2.2.9. Fundo Municipal de Saúde;

2.2.10. Secretaria Municipal de Educação;

2.2.11. Fundo Municipal de Educação;

2.2.12. Secretaria Municipal de Cultura;

2.2.13. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Promoções e Juventude;

2.2.14. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;

2.2.15. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

2.2.16. Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n° 786/2013, e na Lei n°
8.666, de 1993.

2.3.1. Caberá ao prestador de serviços beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação
dos serviços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata. desde que esta não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.3.2. As contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Preços.

Processo n" 119-0 í 7/2015
Pregão Presenciai n° 000/2015-SRP Pag. 5/27
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de

2.3.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.

2.3.4. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao prestador de serviços faltoso,
comunicando o fato ao órgão gerenciador.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e
seus Anexos.

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:

3.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;

3.2.2. Em dissolução ou em liquidação;

3.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração, nos
termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;

3.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Administração Pública, nos
termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002;

3.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do
artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

3.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;

3.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

3.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País;

3.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei
n° 8.666, de 1993.
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3.3. O descumprímento de qualquer condição de participação acarretará a ínabilitação do
licitante.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no
preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento
equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública
em nome do licitante, juntamente com a ficha de credenciamento devidamente preenchida
e em papel timbrado do licitante (conforme modelo anexo).

4.1.1. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus
poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-
se, de qualquer forma, durante a sessão.

4.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do
estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma
reconhecida, ou documento equivalente.

4.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar
a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.

4.2.2. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os
demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituição da empresa ou do registro como empresário individual.

4.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

4.4. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório
competente ou para ser autenticada pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio no início
da sessão, mediante a apresentação do respectivo original, ou ainda por meio de publicação
em órgão da imprensa oficial.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase
de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

5.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo);

Processo n" M9-OI7/20/5
Pregão Presencial n° 000/2015-SPP Pag. 7/27





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

BOCA

5.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, quando for o caso (conforme modelo
anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar
n° 123, de 2006;

5.1.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em
qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006,
não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não
deverá apresentar a respectiva declaração.

5.1.3. Em se tratando de Microempresa (ME1 ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). deverá ser
apresentada também a certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de ME ou EPP, dentro do
prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de
60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação, sob pena de não usufruir do
tratamento diferenciqdo previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006;

5.1.3.1. As declarações de que tratam os itens 5.1.1 e 5.1.2 poderão ser produzidas de
próprio punho, na sessão do certame, ou reduzida a termo em ata, desde que o
representante credenciado possua outorga de poderes para tanto.

5.1.4. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados,
fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° l - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015-SRP
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015-SRP
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

5.2, Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até l (uma) hora
antes da abertura da sessão pública.

5.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único,
endereçado diretarnente à Comissão, com a seguinte identificação:
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A COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015-SRP
SESSÃO EM 10/03/2015, ÀS 15:30 HORAS

5.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

5.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas neste Edital.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, deverá conter;

6.1.1. As especificações do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações
constantes do Termo de Referência;

6.1.2. Valores unitários e total do lote, bem como valor GLOBAL da proposta em algarismo,
expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no
mercado, considerando os quantitativos constantes do Termo de Referência;

6.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da
execução contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

6.1.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data da sua apresentação;

6.1.4. A empresa deverá declarar que disponibilizará Equipamentos novos, em linha de
produção e de primeira locação.

6.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bern como obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os serviços nos seus termos, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.2.1. A Contratada deverá arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto
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inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo
57 da Lei n° 8.666, de 1993.

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas,
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Afã.

7.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.

7.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subsequentes, afé o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

8.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor TOTAL do lote.

8.2. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os
demais, em ordem decrescente de valor.

8.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.

8.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME)
ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007 (COOP), será observado o disposto nos arfigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123, de
2006.
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O Centro de Soluções Profissional
Mais Controle com a Customização Xpress
Uma solução poderosa que oferece profissionalismo nos negócios para obter mais
vantagem competitiva. A MultiXpress da Samsung oferece impressão e cópias de alta
velocidade com controle customizável para aumentar a produtividade mantendo custos
operacionais baixos.

O centro de soluções mais poderoso!
• Impressão Expandida

- Funcionalidades com a Solução de Disco Rígido
O disco rígido padrão de 80GB garante o tráfego constante de
impressões em escritórios e ambientes de impressão
movimentados.

1B
!
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trprsssao Impressão
(te ftov» ProoBrri»*

• Digitalize para Qualquer Lugar
A MultiXpress G555N ajuda
a distribuir documentos com
ef ic iência através da
digitalização direta para e-mail,
FTP, SMB ou cliente.

SyncThru^1 Web Admin Service
O SyncThru™ Web Admin Service permite aos gerentes de Tl
gerenciar e moni torar fac i lmen te todas as
impressoras/muHífuncionais da rede. Esta função poderosa
permite a contabilização dos trabalhos, medição de uso,
autenticação, gerenciamento do armazenamento, instalação
remota de drivers e modificação das configurações.

FfWi p*n MúMptai
«m Rsde

v. i. i. .v
por P-mad

Modfcaçào das Gwsçâo O» RMotrtno»
Configurações Supotaúoa por Plug-ki

de/Wmn

SyncThru™ Web Service
Oferece aos administradores a capacidade de modificar a
configuração de impressoras de rede e individuais, atualizar
firmware e visualizar o status de impressoras/multifuncionais,

Uur HHtfgMa Of MrxMcaplil Hl**»!» Folha Ou ConNguiKAo fMtuBBç&n iM
ttW Som tnUMçio PeU U9u*n itoHrlndo adrnpmion oa Impws»™ n
OaSMfimfAltOonil (Pm»;*» (M FkM*> V" RM» PUca (M Rtdo

SrnarThrulw Office
Nos escritórios com redes complicadas e com uma variedade
de equipamentos, as funções de gerenciamento de documento
e edição do SmarThru proporcionam conveniência e facilidade
para os usuários. A digitalização em rede está disponível como
padrão.

SmarThru™ Workflow (Opcional)
O SmarThru™ Workflow otimiza o sistema de captura-
processamento-rotearnento do documento e permite o fácil
acesso ao gerenciamento de documentos. Este software
adicional é fornecido com o Kit de Digitalização em Rede
Samsung.

1 Introdução ao JScribe™ (Rataforma Aberta de Impressão)
O JSc r i be™ é uma
p l a t a f o r m a c o m u m
padronizada, que possibilita
integrar soluções em
impressoras e multifuncionais
de uma organização e ajuda
as empresas a tirarem o
máximo proveito de seu
investimento em impressão.
Esta plataforma incorporada
de comunicações simplifica a
construção de pacotes de
soluções personalizadas que
atendem às necessidades
específicas das empresas.

9*,°
Contabilização Impressão
deTrabahos Movei

Segurança Impressão de Manuseio de
Formulários Documentos

AgfUpánwTO 01 Ed^Ao Butct not ArçuvO4



ESPECIFICAÇÕES '

MultiXpress 6555N
IMPRESSÃO
Velocidade"

Tempo da Primeira Impress

Resolução

Emulação

Duplex

Simplex: Até 53 pprn em A4 (55 ppm em Carta) / Duplex: Até 48 ipm em A4 (50 ipm em Carta)

Menos de 8 segundos {a partir do modo Ready)

1.200 x 1.200 dpi de Salda Efetiva

PCLõe, PCL6, PostScript 3, TIFF, JPG, PDF v1.4

Padrão

COPIA
Velocidade"

Resolução

Tempo da Primeira Impressão

Taxa de Ampliação

Multi-Cópias

Cópia Duplex

Funções de Cópia

Até 53 cpm em A4 (55 cpm em Carta)

600 x 600 dpi

Menos de 5 segundos

25 - 400% (mesa digitalizadora), 25 - 200% (ADF)

1 a 999
Incorporada

Cópia de Identidade, Cópia Clone, Cópia N-Páginas, Cópia de Póster, Brochuras

DIGITALIZAÇAO
Compatibilidade

Método

Resolução (Óptica)

Resolução (Zoom Eletrônico)

Digitalizar Para

Padrão TWAIN, Padrão WIA

Scanner de mesa colorido ou DADF

600 x 600 dpi
4.800 x 4.800 dpi

Disco Rígido, USB, E-mail, Cliente, SMB, FTP

FAX (Opcional)

Compatibilidade

Velocidade de Modem

Resolução

Memória

Discagem Automática

Funções de Fax

ITU-T G3

33,6 Kbps

Mono: 300 x 300 dpi / Cor: 200 x 200 dpi

Armazenamento em disco rígido

Velocidade de discagem: 200 posições

Discagem no gancho, Discagem automática. Rediscagem do último número. Caixa Postal, Redução

automática, Multi-envio, Retardo de envio, Envio de fax (Disco Rígido / E-mail / Fax)

MANUSEIO DO PAPEL
Capacidade e Tipos de Entrada

Capacidade e Tipos de Saída

Tamanho de Mídia

Tipo de Mídia

Capacidade ADF

Tamanho de Documento ADF

Bandeja de 520 folhas - Bandeja Multi-propósito de 100 folhas

Até 500 folhas com a Face para Baixo

6 x 127 mm {3' x 5") - 216 x 356 mm (8.5" x 14")
Comum, Fino, Envelopes, Etiquetas, Cartolina, Bond, Arquivo, Perfurado. Pré-lmpresso, Reciclado,

Transparência, Papel Timbrado, Espesso, Colorido

100 folhas DADF

Largura: 145 - 216mm (5,7"-8,5') /Comprimento: 145 - 356mm (5,7" - 14,0') para digitalização de

página individual e 145 ~400mm (5,7' -15,7") para digitalização de múltiplas páginas

GERAL
LCD
Memória / Armazenamento

Compatibilidade SÓ

Interface

Nível de Ruído

Ciclo de Trabalho, Mensal

Dimensões (L x P x A)

Peso

Tela de Toque Colorida em LCD WVGA 7" de 800 x 480

256MB (Máx. 512MB) / HD de 80GB

Windows 2000/XP/2003 ServerAflsta, Vários SÓ Linux, Mac OS 10.3 - 10.5

USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100/1000 Base TX, USB 2.0 host pgitalização paia USB. impressão òe USB)

Menos de 55 dBA (impressão) / Menos de 57 dBA (Cópia) / Menos de 37 dBA [Modo Standby)

Até 250.000 páginas

641 x 494 x 607mm (25,2' x 19.4'x 23,9')

48,2Kg (106.3 Ibs)

SUPRIMENTOS

Rendimento""

Tipo

Códigos dos Modelos

OPCIONAIS

Opcionais""

Cartucho de Toner: 25.000 Páginas Padrão.*"

Cilindro: Média de 80.000 Páginas Padrão

Cartucho de 2 peças
SCX-D6555A (Toner). SCX-R6555A (Cilindro)

••••••••••iMemória de 256M8: ML-MEM160 / Bandeja Opcional (x3): SCX-S6555A /

Bandeja de Alta Capacidade: SCX-HCF100 / Kit de Fax: SCX-FAX210 / Finalizadora: SCX-FIN11S /

Cartucho de Grampos: SCX-STPOOO / Suporte Baixo; SCX-DSK10S / Suporte Alto: SCX-DSK-10T /

Kit FDI: SCX-KIT20F/ SmarThru Workflow V1.0: SCX-KIT113 / Habilitador S/W de JScribe : SCX-KIT1OJ

•A vek îOade de impressão »wá afetado p^ stótemaoperociOfial uWiíac», poto (Jteecnpenno M
"A vatoudede da copiaé baseada em Copias Mufliptós de um Úmcc Documento.
•"Vatof esiiecrticadQ ao rondimenlo continuo do cartucho oa\à de acordo com a ISO/IEC19752
•''' A vBillicar diapcrlbil idade.
As especificações eetàoEî wta* a mudaiças sem notificação. SAC: 40CM-0000 (Capitais e demais roglões ruelropolilaiias) a 0800 124 421 Idamaia tuuioesi.
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Ricoh Aficio
MP C305

Multifunctíonal Colorido

*/Copiadora l/ Impressora í/ Fax ^/Scanner

imagine, change



Cores vigorosas e desempenho poderoso a seu alcance
Sua empresa tem sucesso quando você maximiza recursos para trabalhar com mais rapidez e eficiência. Você

não deveria esperar o mesmo de seu equipamento multifuncional em cores? A RICOH® Aficio® MP C305 com-

bina controles amigáveis, desempenho versátil, robusta segurança e economia de energia e de papel em uma

solução compacta, projetada especificamente para conveniência e acessibilidade económica. Este inovador

equipamento aproveita os recursos só encontrados na plataforma voltada para serviços da Ricoh, que simplifi-

ca até mesmo as mais complexas tarefas de impressão, cópia, fax e distribuição. Faça dele o equipamento

principal de sua pequena empresa ou grupo de trabalho, ou use-o como parte integrante de uma estratégia de

Serviços de Gestão de Documentos (MDS) para ajudar a aumentar a produtividade e reduzir o custo total de

propriedade, economizando papel e energia em toda sua empresa.

A Conveniência do Controle Total

A Ricoh Aficio MP C305 possui uma tela de toque inclinável de 4,3"
{109,2 mm), que permite aos usuários personalizar preferências, fluxos de
trabalho e alalhos exclusivos, para ajudar a maximizar a produtividade.
Os usuários podem selecionar até três funções específicas com opera-
ções de um só toque, para conveniência e velocidades incríveis. Para
mobilidade avançada de documentos, os usuários podem imprimir ou
digitalizar-para um pendrive USB ou um cartão SD, sem um PC.

O Poder da Produtividade
Este versátil equipamento o permite realizar mais tarefas com rapidez e
confiabilidade, com documentos em preto e branco ou coloridos, a velo-
cidades de até 31 páginas por minuto, com maior velocidade da 1a cópia,
em até 6,9 segundos (preto) e 10,8 segundos (em cores). O elegante e
compacto desígn cabe nos escritórios mais acanhados, para maior con-
veniência. A capacidade padrão de 350 folhas pode ser expandia para
1.350 folhas, para suportar tiragens maiores e ininterruptas. Com 1 GB de
RAM padrão e uma Unidade de Disco Rígido (HD) opcional de 128 GB, o
equipamento vem equipado com poder incrível, para maximizar o de-
sempenho e a capacidade de armazenamento até mesrno em ambientes
compartilhados.

Melhore Seu Custo Total de Propriedade
Com suas inovadoras tecnologias de fusão direta e de gerenciamento de
energia, a MP C305 pode economizar mais energia, reduzindo o tempo
de recuperação de seu estado de Repouso de" 1 W" para somente 10
segundos. Sua eficiência energética, líder no ramo, é baseada em seu
Consumo Típico de Eletricidado (TEC) extremamente baixo, do somente
1,2 kWh/semafia. Quando você combina curto tempo de recuperação do
Mocío Repouso e impressão duplex em alta velocidade com a maior ve-
locidade de saída da 1a cópia, o resultado é um equipamento produtivo,
que proporciona disponibilidade mais rápida e economia de energia.



Agilize as operações e melhore o fluxo de trabalho
em pequenos escritórios e grupos de trabalho

Flua de Uma Tarefa para Outra
A Ricoh Aficio MP C305 trabalha sem esforço — fazendo mesmo para

você. Simplifique até as mais complexas tarefas, com uma série de recur-

sos avançados. A bandeja de um escaninho opcional permite separar

saídas diferentes, corno trabalhos de impressão e de fax, para que os

usuários não desperdicem tempo separando grandes pilhas de docu-

mentos. O avanço automático de trabalhos permite aos usuários contor-

nar facilmente problemas de impressão. Além disso, miniatures coloridas

dos documentos digitalizados podem ser pré-visualizadas para maior

exatidão antes da distribuição via Digita!izar-para-Ernail/Pasta/HD/ USB.

Otimize sua Forma de Trabalhar
Trabalhe com mais eficiência no escritório — e nos bastidores. A Ricoh

Aficio MP C305 oferece diversas ferramentas amigáveis de gerenciamen-

to e robustas características de segurança, para melhorar o desempenho.

Simplifique o (luxo de trabalho com os drivers predefinidos, de um só to-

que, da interface do usuário. Determine cotas para usuários e grupos de

trabalho, para minimizar o excesso de impressões e ajudar a reduzir cus-

tos operacionais. Insira assinaturas digitais, limite o acesso a documentos

confidenciais, criptografe dados corn algoritmos e use autenticação LDAP

para ajudar na integridade dos documentos. Com uma série de recursos

de rede, os usuários podem trabalhar eficientemente de sua mesa ou em

trânsito. A Aficio MP C305 permite aos usuários imprimir diretamente de

smartphones da maioria dos fabricantes, baixando seus aplicativos, para

impressão conveniente, onde e quando necessário.

Eficiência Que Se Comunica
A MP C305 tem a possibilidade de mostrar resultados de impressão indi-

vidualmente, por usuário, ajudando-os a entender melhor seu comporta-

mento de impressão. Este recurso destaca a quantidade de páginas que

o usuário imprimiu, a taxa de cores dos documentos e a relação entre

impressões duplcx e combinadas, o que detalha o consumo total de pa-

pel. Esta informação pode ser usada para gerenciar mais eficazmente os

resultados de impressões e identificar oportunidades de minimizar o im-

pacto ambiental e economizar mais papel e custos.

( ^
íj Information Exit

Please be aware of the cost and resoirce saving index

» Total Print Pages »»Co(or Utilízation
41 (Previous:0) 32X CPrevious:0%)

>Eco-friendÍy Indicator
Paper Reductico:

45% _^
(Previous;0%) '̂ U

2 siòed Utilizaticfi:
73X (Previous:0%)

Ccmbine Utilizértion:
15X (Previo.js:0%)

Thlipetd Ant. OÍ-AB W LwtwJFrt 03-Apr. 01
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Aíicio

Especificações Gerais
Configuração Dtmtu
í lememo de Digital. Digioluatao Solida UnidimensKjrijl Colorida

1*1*0 viaCCD
Proccxo de Impressão Sistema de transfetíncla eletrostatlca, revelação

l dupto componente; Método dt * cilindros
Mrviiíiri.iclo Equlpj- IGBdeRAM

Velocidade de Sá) da
ItopiaAnpt l

Tempo dJ 1'Cápu
Tempo de Retupe>a(*o

paraMlQUIna Pronta

Resolução de Copia
AJuiMdeEiposlíào
«piai Múltiplas

Alimentado r d*
Originais (Padraot

Ongi-

«•i* 1 1 M'1" i ma)

W- 6. 9 leijundos. Cores: 10. B s egundoi
Menos de 23 1 egundoi [após ligar o interrupto

principal)
Menoi de 10 1 egundos (do Modo Repou 10)
600 1 ( . - j - ) . n,.

Manual e automático
At* M
Alimenta»' Hecirculadw Automillco de
OnyinnKAROF)

nhos de Papel

ida Papel

Vidro rtr ei posição
Capacidade de l nlrada

Capacidade de Salda

Tipos dt Papeis

Duplei Automático
Fana de Zooro
Escalas de AmpIlicJot

RtducaoPre definida

Dimensões (LxP . A)

Peio
Energia [lelr.ci
Coniumode Energia

TF.C"

Hííijrio-, Padrão

Bandej» PaOrio: ASfmeio-C artat a C ária
Bantlejai Opiionais. Ai(m ulo<aria) a Oficio
Bandeja da Alimentação Manual:

ASImeioCartilaOflcW
Unidade Duple* *S|meio-C artaíaOflcto

Bandejíi P«dr»o: 60«1«9/ m'
Bande»aiOptlonau:60a 163g.iv

Bandeja de Alimen l. Man uai 60 i 220 gt m'
UnkladeDupl*<:60al6Jg/ m'

At*0fcio
'.iduu ,-MHulh i'. t IDO folhas

Bandeja de Alimentação Manual:

Opcional: SOOfolhai < l ou 2 Bandejas

"jti-j, lOOfolhai
Opcional: 200 folhas UotaOcom Ban d*(i°>

UmEsca nfriho
C omum, Recklado, Cultuido. Timbrado.
Pié-lmpiet» Reun*, C artto. Eipecial,
Revesodo, à provad'ígua, Copiado no Vers
Melotspesio , KptMo. Traniparínclas',
Enií»lop*s*, El tqueus*

25% a 400% em in crem
6SV 78%. 93%, 129%.

<Wmm> 532. SOSr
o fanei de Operação

l«de1%

- indunòo o ARO F «

1IOV,60Hi, ISA
Mniob de UkWimdn j, l W (Modo Repouso)
MPCÍOSSP-I. 19BkWh«em*nj
MP C305SPF-1.2311iWIViemjrki

IrOMAutomMíjdeBandeia. fWaí
Tnnponodot de Dnl ig*m»nio AukxnalED,
CombhaiCopit AtceJmerno Elelromco, T
ladot de Econ omu de En wgu, Mod o f om Cúpi

«nStrit Pnjofamdidtli4i.il», Còdigoide

UMMLMI
Servktor de D ocurnenlos

pon-

D di C MrKUidi MIO piogr,

Especificações da
CPU
Capacidade de Memória
Unidade de DIÍÍO Rígido
Linjuageni de De se ri-
flo d* Pígiru

ResoludoMaUmade
Impreislo

Interface s Paflrao

Interface s Opcionai

Protocolos deFtede

Sistemai OpefMio
de Rede

Impressora
(M'O r.i -53JMHi
Padrio:! GB
Opcunal:HDde I28GB

P*ir.Ki PiL ic/ÉdaAdobeOnojIrBl' PoiiStnpTl-
Impress. Omu de PDF, Piciflndgelopc.l

1200i I200dpi

EthernetdOOAif -T/IOuB ASE-TX], USB 2. O
(Tipo A e B)

RedeLocals/ FblIEEEKU. Ila/b/gl, lEEf I2M.
Ethernet &qab«|]OOOB ASE Tl.Bluetooth
TCP/IP (IPv4, iPvd). IPK/SPX(disponívelcom
Netware upctonaJj
Wndowi XP/VIsU/Srnvr 200VS«ver ÍOOB/SfrvM
2008R2/ 7. Nortll Ne twaie 65, UNI XFItros para

Ilrv3;«ed HttUnuxEnierpnseV4,V5, Vft SC O

OpenServtii, 0.6/5.07/6.0; IBMAIX VwsJoS.J.
6.),7.1;SÁ PfVJ.jj oumtis. mySA)1, EftPIOM
oumjis; Mac 05X 10,2 ou mus, Cit ni Metalrtme
XP/PresenUBonServer*. SíXtnApp 5.0. 6a

Utilitários SmirtDevIceMoniloi for A dmín e C li«nt Web
SrmrtDevKeMoniior, Web Image Moniior

Outros Recurso» da Padricr Impre uaooe Plgma Separadora,
Imp rei w ia Suporte a Bcmjour. C Ódlgo de C lassJfcacao,

Impressão Direi* de P DF. SlmulacioC LP,
SupoiíeaoW indoii ActivsDlreciory, Suportes

DDNS, Ado(aod« Font* OíPCL Residente.
Suportealnip>eisoraWS.1200dpl. Suponcj
XPS Opcional, Impressa o Oireta de Mídia
(Impnmrd* USB /SOI, Avanço Au loms tico Oe
Tiabalho. Impressão Ptogramada, Email para

ImpreisJo, PiclBrldge. l m pressão d« Amos •
Ira/Reudi/AnnairnadtLockedPrinl. Armazenai

Especificações do Scanner
Velocidade de Digital l- 31 ipm a 200 dpi em PB

/jç3o 3! ipm a 200 dpi em C ores

Reiol.deDIgitalUacao I00*«00dpi
Areade l)ign,iliz,i(.» Pimcip*!: B.S" (216mm)

Sub 14.02' (356 mml

Método de Comp.esi»o PB. MH MR MMR. JPIG , JPE G20M. J6IG2
EmConi. JPEG, JPE G2000

PB: T« to. TeUoTraco, Teito/Foto, Foto,
Escalade Cinzas
. . . . . . . . . Foto, A. ', Padrão

EltieroetlOBASE -T/100BASE -TK
Rede Lixai sem Fio LA KIiEEEB02.Ha/ b/g),

EthefneiGioabitnOOOBASE-T)
TtFFdePag Onlca/DIveiiaiPãgi . PDF de Pag.
Un.ca/DiversasPags , PDF A1UCompressãa P»g.
Um VDtmus P agi. e PDF/ A de Pag. Ú ,11
cí/DtveruiPags ; JPEG Pag.Unica
DkjlOluai-piira-Emall(POP. iMlp IMAI'.II .
EHglOlux-parj-PastiISMB/FTP): DigtBHza(ào

., Diotafear-para-MIdia |US B/SD)

Modos de Olgilaliiaçio

InterlacetPadrão
InterfacesOpcionaií

Formatoí d« Aiqulvos

Modo s de II i Dualização

Su por tido s

Recursos Padrão Dtgftaiix» pw* USB7S D. Criplografa dePOF.

EnviarEfimlntndoCor, (Fai e D*j<B*ijílo
Simi,IUnrosj. DigiUluar pai» PDF A/PDF
• - , . . , . . , 1 , , I . I ' I . , |M, | I . ' I . ! • . ! ! , l I . . I . I

SMB/FTP ,Suport.-aLDAP
Recurso! Opcionais Visual irar Antes daTiansmissiofrXPieíiewl

OgiBlizar para URL, DigiQlear-para PiiU(HCP)

Especificações do Fax

Cl« ufto PSIH P6X
fteiolucoei 200i 100. 200» 200Upi
Velocidade do Modem 13.6K a 2. 400bps comfl edutioAulomaiicJ
Método de Compressão MH. MR.MMR. JBK.
Velocidade da Dlgltali; 2,4 Segundos

Velocidade o> Traiu Aproílmadarncntf 2s egundos/p*glnal200x 100
missão dpi, JBIG;

Memo ria 4 MB (aproi. 320 pagm ai)
Alim.Reservada Memória llnorai
DisLjueniAu lo/RápW« 20012.OOOcomH Dopoonall

Disiagem p/ Gr upo 10grupoi<mii. 100 números por grupo com H D
opcional)

Teclai FunclodcUsuár. 3tecl*s

Recursos Padrão OetefaodeDocumentasmalColocadoi.Verfta-
(DO Oupbde Ende recos de Destno. SM T? DreU,
(Huuocm^nc, EntodeFausgaraEmal/

Pisa, mMmnFtiaJ71'IPFu[TJBrLAN J
Fti, FaiSemiMpel'Supo>teaUJAP

requer HD opc l

Opcionais de Hardware
Unida de de Alimentação de Papel PB HW (Opc .1
Tamanhodo Papel AS(melo-Cirta)ABC, OflctoABC
Gramatuiaido Papel 60a163g/m'

Capacidade de Papel SOOfoltids i 1 ou 2 Bandejas
Bjndejdde l Escaninho B N1010 (Opcional)

Tamannodo Papel A5(nwio Ljrti) ABC «OflcioAeC
Giamaturaid o Papel 60a 163 g /m1

Capacidade de Papel JOOfothas (totaltom a bandejapaòriol

Opcionais Adicionais
unidade de Interface doConladorfTipoAI, úabneleBaiioMPU OS, Gabdele
MMUMPC905, QabneteAtloMPUOS. UnUadeNavegadorTIpoM. Canioúc
ImpresMo DiieUdeCameraTIpcK. PliCJ ElhemetCigtMTipoA. CarOoJaia
VMTIpo U, fone do telephone TlpoC550 2. U rUdadede Wsco Rigl do T)poC3OS
DIHIUII.,! PI.KJ deirKeríacelEEfllMTi poA, uwdadedUniertaceBOi l la/b/g
TIpoJ, UnUidedelnlertací Bluetoolh Tipo D. Unidade deStgurancadeDados
d* C opa Tf» G. Conversor de Fomuto dt ArquwoTpoE. CanioSDp>n
knpfessaoNeWueTipoJ, Pacot e de F notei UoKode paia SAP l /10/100

Nota. Unidade de Disco Ug Ido Tipo C305 Opcional incluía Unidade de
Segurança por S uperponc*oo< D»dos (OOSi) e iCriptograhadeDadoidoHD.

Segurança
RecursoiS upotados Só bregravaçlo deDidoidoND, AuwiKjtio- Windcvn/
LDAPíBii Iti/C odlgo de Us uáno/802. l. i Ca beada: Cn ptografia; Ca U togo dí
Enderftoi.' 5cntud» Autenocitio /CoaiunuacoeiSS L/S, MIME/ Comunia(ao

IPSec/ Senha para tockedPiml/HO, Deleiminacao deCotasLintei. SMTP
sobieSSL, FbagemdeC. icguian(jdt CUdoí fljCopu. ICerben». Li
gi/OeiligaProtocolos deflede ^-

C ÍOS com
Bandeja de Um Escaninho

MP C30S com Bandeja de

Papel PB1050 Opcional

MP C305 com duas Bandejai

de Papel PB10SO Opcionais

RICOH
imagine, change.

www.ricoh.com.br OBtotooth

A<on trai v>
ftct* ia WBU» teWi
dtnumtnloi l HHHium,

iffatjaa « "KO" Conwnr. 1H lUH * DuVu nwcu nmmi pnlmnni i mil I*HWI«» ífOí—ina'. ti rodinnio GH
KfK+iUCri (M poOlUn • HM(« >«* «Uo V»KU l iWXJa Or imool im WM! >w «i.a |X»vM O> ItMvlK Ma nwilrjtkn lon

» Wu Hb vnxKlo (vàvt, wt a*wi» ' p«»fjtao dfUH .ntomicati jKcoAnktld/imMwnU^aajçdrBrtiHKnrtipnK.^a, mlíorutaO* ou ad*flu*t*a d
coi*d«. f i»o poflí w rntnfHulAHda pv QUHOUV f "cn ao omuOn rwtw «níWnm Os muHMkn r« n poafm vjrtv d«fpn*rida dajm dói t-r-iui :- t S

l*!Dm.|iM AUn u iJtMinfmnhú Al U"d* ^vvklMMkn pivijutob OTMKV flui*. 1*1 m *tuá«lKiildi I4i dvlM^Av .1* y-irtritu B^tfvku Mw <" * c-TipjirfrtiT



• Affordable departmeníal scanner with a compact footpriní

(16" wide by 11.5" hígh) and true, GOO-dpi resolution

• Captures up to 50 pages per minute / 100 images per minute

(íandscape, 200dpi) in color, monochrome, and grayscale.

• Ultrasonic double-feed detection ensures reliable scanning.

Even with mixed batches of documents

• Automatic Image Cleanup with PaperStream IP drivers

(TWAIN & ISIS)

• Advanced PaperStream Capture Software

• Scanner Central Admín Software for fleet managernent

• Enhance productivity with Fujitsu service and support

FUMTSU



fi-5530C2
Color Departmental
Scanner
Performance Scanning for Demanding Users
The Fujílsu fi -5530C2 Color Deparímental Scanner offers an incredible set
of features in a compact package. Measuríng only 11.5" by 16" by 9", the
fi -5530C2 is an A3 scanner that handies a variety of document sizes. Whafs
more, it scans at speeds up to 50 pprn /100 ipm (landscape, 200 dpi),
leatures dual color CCDs with true, 600-dpi resolution for capturing subtle
details, and uses ultrasonic double-feed detection for reliable, automatic
scanning. For greater ease-of-use, the fi -553QC2 includes a 100-page
automatic document feeder (ADF) that handies documents rangíng from
2.1" by 2.9" to 11" by 1T and Ultra SCSI and high-speed USB 2.0 interface
for símplífi ed connectivity. And with the image enhancement capabílíties
provided with PaperStream IP and the advanced features included with new
PaperStream Capture, the fí -5530C2 combines excellent handling perfor-
mance with improved content contrai to deliver exceptional scanning results
at an amazing value.

Fleet Management.
Scanner Central Admín provides IT departments an effi cient way to manage
médium to large scanner deployments. With remotely accessible fl eet
information, IT departments can now allocate resources effectively based
on scan volume, consumable wear, depreciation schedules and
rnaintenance expiration.

On-slte service helps maximize uptime
The fi -5530C2 scanner includes a 90-day, on-site, Limited Warranty.
fuli details on the Limited Warranty and on ali service programs, go to
www.lmagingService.com or call (800) 626-4686,

About Fujitsu Computer Products of America, Inc.
Fujitsu Computer Products of America, Inc., a subsidiary ot Fujitsu Ltd., is
an established leader in the Document Imaging industry, delivering innova-
tive scanning solutions and services that enable our customers to solve
criticai business productivity issues and streamline operations. We provide
cutting-edge document capture and workflow soluíions for business and
personal environments, backed by a comprehensive portfolio of service and
support programs.

SCANCARE BASIC

Technical Specitications
Mude
Technology

'Í-5530C2

Monochrome

Halftore patteins
Grayscale
Scanning SpeedsJ

Oittpul

Ir.terfjcc
Scaii ner Memory 64MB

PajUJfStreani IP (IWAIN/ISISj

Physica! Speciticalions

4?

HiiHS

Hetiatutity SpecHivations

OS Sunnort

í-oature

Burdlcd Soflwarc (DVD Formal)

Part fJumDer

In-Warranty upgrades and Post-Warranty (Plus)
On-Site: Basic (parts, labor and travei only] or
ScanCare® (Prevenlative Maintenan.ce, Consurnaoles + Basic)
Response Time Options: 4-hour o r Next r i • : . , Day
Unlt Replacemenl: Advance Exchange; Unlt Relurn: Depot
Consumables: ScanAicl™ Kits

1. Inlel© Core™ IS desklap processar 2.5 GHz or tilghcr, 4 GB RAM is recommended.
2.Scanning limltalions brought about by scanning míxlo. documcni sizo and avallabk) inenwty may occur «hen scan-
ning ai high resolutions (600 dpi or hlghei).
3. Scanning speeds may vary dua Io lhe system environment used.
4. Up to 34 in.

5/fcC

EXCHANGE DEPDT SCANAlD

Fujitsu Computer Products of America, Inc.
http://us.fujitsu.com/fcpa
1250 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085-5401
Sales: (888) 425-8228, Tech Support: (800) 626-4686
info@fcpa.fujitsu.com

FUJITSU

FSC
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Soluções Tecnológicas

PROPOSTA COMERCIAL

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
EDITAL DÊ PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015

PROCESSO N^ 119-017/2015

Proposta que faz a empresa PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP, inscrita no
CNPJ ne 09.392.052/0001-25, com sede na Av. Comendador Gustavo Paiva, 10 - Jacarecica - Maceió/AL,

Dados da Empresa:
Razão Social: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP

CNPJ: 09.392.052/0001-25

Endereço: Av. Comendador Gustavo Paiva, 10 -Jacarecica - Maceió/AL. - CEP 57.038-635
Telefone: (82) 3317.9189 / 3327.1316 / 9900.7979
E-mail: t hyagQjô)p_rintp_agê..ç_omjpr

Dados do Representante Legal para Assinatura Contrato:
THYAGO FARIAS NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, analista de sistema, CPF n^ 060.101.514-22, RG
ne 2003007000914 SSP/AL, Cargo: Diretor Comercial.

Dados Bancário:
Banco: BRASIL S/A
Agência: 0969-5
Conta: 15.250-1

A presente proposta tem por objeto o registro de preços dos serviços continuados de
impressão/cópias/escaneamento, com execução mediante o regime de empreitada por preço unitário,
com solução de digitalização para integração com os sistemas da Prefeitura de Boca da Mata, de caráter
local e com acesso via rede local (TCP/IP), incluindo a logística de suprimentos e serviços técnicos
especializados, utilização de softwares de controle e gerenciamento, a cessão de direito de uso de
equipamentos com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças
e suprimentos necessários (EXCETO PAPEL),.

Os equipamentos ofertados serão entregues de acordo com as especificação e condições estabelecidas
no edital e seus anexos, devidamente instalados nos locais determinados em perfeitas condições de
funcionamento.

Prazo de Validade da Proposta: (60) sessenta dias.

Prazo de Execução dos Serviços: Conforme edital e anexos.

Prazo de Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas direta e indireta, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxas de administração, previsão de lucro, assistência
técnica mediante manutenção preventiva e corretiva, componentes e peças de reposição, depreciação
dos equipamentos, softwares para perfeito funcionamento da solução e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

Declaramos que os equipamentos que serão fornecidos são novos, de primeiro uso, não
remanufaturados, em linha de produção do fabricante e atendem a todas as especificações técnica
exigidas no edital e seus anexos.

Av. Comendador Gustavo Paiva, 1
Jacarec ica | Mace ió l A
(82) 3327.1316 | 3317.918
CNPJ: 09 .392 .052 /0001-2
printpage@printpage.com,b
w w w . p r i n t p a g e . c o m . b
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Caso nos seja homologado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contratoSlo prazo
determinado no documento de convocação.

Declaramos que atendemos a todos os itens do termo de referência.

Declaramos ainda, que os fabricantes aqui mencionados, possuam programa de responsabilidade
ambiental, bem como o compromisso de fazer a coleta seletiva dos suprimentos (carcaças, cilindros e
demais peças e componentes), em conformidade com a legislação.

Detalhamento do Programa de Responsabilidade Ambiental:
Em atenção à Política Nacional de Resíduos Sólidos (instituída pela Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 e
regulamentada pelo Decreto 7.404 de 23 de dezembro de 2010), a qual criou a responsabilidade
compartilhada entre todos os entes da relação: fabricante, importador, distribuidor, comerciante e
consumidor.

Os materiais e equipamentos recolhidos serão devolvidos aos fabricantes. Lá, eles encontrarão um fim
adequado, sendo desmembrados em várias partes e tendo suas peças separadas de acordo com o
material das quais são feitas.

Os materiais (plásticos, espumas, metais) são reprocessados e convertidos em matérias-primas para que
outras indústrias as utilizem na fabricação dos mais variados produtos.

Fluxo do Processo de Destinação
1. A PRINTPAGE recolhe em seus clientes suprimentos, peças e equipamentos.

2. A PRINTPAGE envia para os fabricantes os materiais recolhido.

3. Os Fabricante possui um contrato com uma empresa especializada em gerenciamento ambiental,

que efetua a limpeza das carcaças.

4. Processo de desmontagem das carcaças.

5. Separação e classificação do material, conforme padrão SGA-ISSO 1401.

6. Descaracterização do material (trituração).

7. Destinação final conforme padrões SGA-ISSO 1401 (envio para reaproveitamento em outras

indústrias.

8.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS

TIPO 01 - Multifuncional laser monocromática, A4 e oficio - 42 ppm - Lexmark / XM3150
a) Velocidade de 42ppm para cópias/impressões e 35imp para escaneamento por minuto;
b) Resolução de 1200dpi;
c) Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas;
d) Impressão duplex automática;
e) Alimentador automático reverso de, no mínimo, 50 folhas;
f) Controle de acesso através de senha;
g) Painel na língua portuguesa;
h) Conexão em rede ethernet 10/100 e USB;
i) Memória de 264 MB expansível;
j) Compatíveis com sistemas operacionais Microsoft Windows XP/Vista/Seven e Linux;
k) Processador de 600 MHz;
I) Capacidade de escanear diretamente para rede e para e-rnail;
m) Cópias múltiplas l a 999.

: Av, Comendador Gustavo Paiva, 1C
J 3 c a r © c i c 3 j M306 ÍÓ AL
(82) 3327.1316 j 3317.9189

| CNPJ: G9 .392 ,052 /0001 -25
pnntpage@prtntpage.com.br
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TIPO 02 - Multifuncional laser Colorida, A4 e oficio - 30 ppm - Lexmark / CX510DHE + Opcion
a) Velocidade de 30 cópias/impressões/escaneamento por minuto em papel A4;
b) Resolução de GOOdpi;
c) Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas;
d) Impressão duplex automática;
e) Alimentador automático reverso de, no mínimo, 50 folhas;
f) Controle de acesso através de senha;
g) Painel na língua portuguesa;
h) Conexão em rede ethernet 10/100 e USB;
i) Memória mínima de 516 MB expansível;
j) Compatíveis com sistemas operacionais Microsoft Windows XP/Vista/Seven e Linux;
k) Processador de 600 MHz;
I) Capacidade de escanear diretamente para rede e para e-mail;
m) Compatível com gramatura de papel de, no mínimo, 220grs;
n) Cópias múltiplas l a 999.

TIPO 03 - Scanner, A4 e A3 - 40 ppm - FUJITSU / FI-7160
Scanner; Possuir sensor de captura com tecnologia CCD (Charge-Coupled Device} na frente e no verso do
Alimentador Automático de Documentos (AAD); Alimentador Automático de Documentos com suporte
para: Mínimo de 80 folhas na bandeja de entrada; Possuir recurso selecionável pelo driver para a
digitalização de documentos A3 no alimentador automático; Digitalização de documentos longos de no
mínimo 3 metros através do Alimentador Automático de Documentos (AAD); Documentos com gramatura
de 34 até 400g/m2; [3 Digitalização da frente e do verso do documento em uma única passagem;
Digitalização de documentos no tamanho A4, com resolução de 300 dpi e em modo preto e branco, tons
de cinza e colorido em 60 páginas por minuto (simplex) ou 120 imagens por minuto (duplex); Suportar de
documentos de no mínimo 51 x 54 mm; Possuir no AAD, sistema de separação de folhas através de rolete
de contenção; Possuir interface USB 2.0 para conexão com computador; Resolução ótica de 600dpi;
Resolução de saída de lOOdpi a 1200dpi; Sensor de múltipla alimentação ultrasônico; Possuir ciclo diário
de digitalização de no mínimo 6.000 folhas; Possuir como fonte de iluminação a tecnologia LED para a
digitalização; Possuir proteção inteligente contra danos a documentos que monitora individualmente
cada papel tracionado no alimentador automático; Possuir fundo branco para digitalização de
documentos de baixa gramatura ou translúcido; Possuir drivers ISIS e TWAIN, com suporte para sistemas
Windows 7 e Windows 8; Software com as seguintes funcionalidades: Reconhecimento de caracteres em
Português-BR (OCR) para geração de arquivos PDF pesquisáveis, Word, Excel e PowerPoint; Detecção e
correção automática do ângulo e inclinação da imagem; Rotação automática de imagem baseada no
conteúdo do documento; Conversão de imagens/texto em tons de cinza para preto e branco; Detecção e
eliminação de páginas em branco; Possuir capacidade de eliminar ou preencher automaticamente
perfurações oriundas de perfuradores de papel nas imagens; Possuir recurso para ênfase de linhas da
imagem, para melhorar documentos claros; Possuir recurso de suavização de fundo nas imagens para
diminuir o tamanho do arquivo; Possuir recurso para detecção automática de documentos coloridos ou
monocromáticos; Inserção, exclusão e reorganização de imagens do documento; Gerar de saída TIFF,
BMP, JPG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, DOC, XLS e PPT. Suportar criação e gerenciamento de perfis de
digitalização, contendo regras de nomes, formatos de arquivos, separação automática de documentos
por código de barras, podendo ser cada uma dessas configurações diferentes para cada um dos perfis;
Possuir recurso para gerar arquivos de índices, utilizando códigos de barras e/ou OCR nas imagens
digitalizadas, e criar automaticamente estes arquivos nos formatos TXT, CSV ou XML; Permitir rotacionar
as imagens; Software de gerenciamento via rede de um ou mais scanners para monitorar a troca de itens
de consumo, mensagens de erros e atualização de drivers destes equipamentos

Requisitos Comuns a Todas as Multifuncionais e Impressoras Laser
a) Software de instalação e drivers de impressão;
b) Utilização remota via Rede;
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Utilização de carga remota via Rede;
Configuração dos equipamentos via Rede ou Web;
Função de impressão multi-páginas;
Software de contabilização para qualquer tipo de Requisição ou Job;
Contabilização de impressão para cada usuário individualmente em tempo real;
Ferramenta de análise de nível de utilização ou subutilização dos equipamentos e/ou recursos;

i) Gerenciamento remoto das impressoras em rede com recursos em status on-line; gerenciamento
centralizado (Via Rede e Web); alertas em tempo real. Realização de inventario completo; log detalhado
por equipamento, usuário, tipo de trabalho, hora, número de páginas impressas;
j) Compatíveis com Linux, Windows 2003, Windows 2008, XP, UNIX, Windows Vista e Windows 7;
k) Digitalização nos formatos mínimo: tiff, jpg e pdf;
I) Possuir entrada USB;
m) Nas possibilidades de digitalização descritas, deverá ser possível realizar a operação de
digitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem a necessidade de utilização de um
microcomputador;
n) O equipamento deverá ser acompanhado de todos os softwares e documentação necessários à
implementação das possibilidades de digitalização descritas;

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM

01

02

03

•

MARCA/MODELO

OFERTADO

Lexmark /XM3150

Lexmark /CX510DHE +
Opcional

FUJITSU /FI-7160

QUANT.
EQUfP

18

10

10

FRANQUIA
ESTIMADA
MENSAL

(Al)
180.000

25.000

Sem franquia

VALOR UNIT.
PÁGINA

(BI)

R$ 0,05

R$ 0,30

Sem franquia

VALOR GLOBAL TOTAL (R$)

VALOR MENSAL
(Al) x (BI) = (Cl)

R$ 9.000,00

R$ 7.500,00

R$ 1.500,00

R$ 18.000,00
(dezoito mil reais)

TOTAL EM 12 MESES
(Cl) x 12

R$ 108.000,00

R$ 90.000,00

R$ 18.000,00

R$ 216.000,00
(duzentos e dezesseis

mil reais)

Maceió (AL), 10 de Março de 2015.

ÁRIAS NOQt
iretor comer
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Potente Compacta.

Ate
50 pp m

Rede USB frontal
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Lexmark XM1145 e XM3150

Por que a Lexmark?
Fundada em 1991 a partir de um património da IBM em Lexington, Kentucky, a Lexmark
se concentra em fornecer soluções sob medida para resolver os desafios específicos
que as empresas enfrentam. O amplo portfólio de produtos, soluções e serviços de
alta qualidade da Lexmark ajudam a melhorar a produtividade, aumentar a eficiência
e capacitar os funcionários a ter o melhor desempenho possível.

Ecologicamente carreto.
Imprimir com responsabilidade e reduzir o impacto da impressão no meio ambiente
é uma vitória para a sua empresa e o seu orçamento. Nosso objetivo é criar, produzir
e fornecer soluções e produtos inovadores que produzam resultados de alta qualidade
com um desempenho confiável. E, ao mesmo tempo, ajudar a reduzir o número de
cartuchos que você usa durante a vida útil de uma impressora e poupar papel e energia.

O Programa de coleta de cartuchos da Lexmark oferece uma variedade de métodos
de retornos gratuitos de seus cartuchos vazios a Lexmark ou aos nossos parceiros
de coleta. A disponibilidade e os detalhes do programa variam de acordo com o país.

A proteção ambienta! é urna responsabilidade compartilhada.
Por meio do trabalho com grupos do setor, a Lexmark ajuda a orientar a formação
de normas e a direcionar princípios para a sustentabilidade ambiental,

Nossas associações incluem
Europa AeA
Ecma International
Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)
DIGITALEUROPE
European Information & Communications Technology Industry Assooialion (EICTA)
Information Technology Industry Council (ITIj Environmental Leadership Council
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Visão gerai da Lexmark XM1145 e XM3150

Desempenho eficiente. Os sistemas multifuncionais Lexmark XMI 145 e XM3150
vão ajudar a impulsionai o seu negocio. Nossos sistemas ecológicos com capacidade
de soluções podem simplificar processos e ajudar-lhe a responder rapidamente
às necessidades de negócios que sempre mudam.

• Processe até mesmo os trabalhos mais complexos, utilizando a eficiência
do processamento dual-core de SOOMHz e até 3 GB de memória

• Tenha o trabalho pronto rapidamente com velocidades de impressão e copia do ate
50 ppm e produza a sua primeira página ern menos de 4 segundos

• Produza resultados profissionais internamente e sob demanda com um sistema que
oferece urna qualidade cie imagem consistente cm uma ampla gama do materiais

• Fusor de aquecimento imediato ajuda a reduzir o consumo de energia e aprimorar
o período de impressão da primeira página

Produtividade corporativa. A Família Lexmark XM1145 e XM3150 combinam
o excepcional desempenho da multifuncional com aplicativos que economizam tempo,
projetados para fazer com quo você produza mais.

• Economize tempo com digitalização rápida colorida frente e verso e converta
rapidamente documentos impressos em formato digital

• As funções de cópia avançadas permitem que você interrompa impressões longas para
fazer uma cópia rápida e teste o primeiro conjunto de copias antes de concluir o trabalho
Ue cópia.

• Digitalize para vários destinos, incluindo digitalizaçào para rede. e-mail, FTP, fax
e muito mais

• Para as necessidades de impressão maior volume, basta adicionar a capacidade
de entrada opcional para manter as tarefas em execução

• Uma opção de grampeador embutido no XM3150 vai terminar o trabalho

Fácil e intuitiva. A Lexmark XM1145 eXM3150 foi criada para facilitar operações
pata permitir que você mantenha o foco em compromissos com o cliente, e não
em manutenções de rotina.

• A tela de toque de 4,3 ou 7 polegadas de fácil navegação fornece feedback sonoro para
tornar a conclusão das tarefas intuitiva.

• Os recursos exibição da impressão e da digitalizaçào ajudam a selecionar documentos
ou a especificar páginas em um documento

• Amplie a sua responsabilidade ambiental com as configurações de eficiência energética,
como o botão Suspender e o modo hibernar

• Gerencie os seus dispositivos com o softwarc disponível
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Impulsione seus negócios
Nossas soluções foram desenvolvidas corn 3 sua
produtividade em mente. A plataforma Lexmark XM1145
eXM3150 the peiniite ii :eiagii com aplicativos de negócios
diretamente no dispositivo ou com uni servidor, no local
ou hospedado na nuvem. Reduza a ímpiessào desnecessán,
n simplrr qdft os proc*í-,<;r;r, de tntwlho com
oluçòos Loxmork.

t

Soluções Lexmark XM1145 e XM3150

Navegue para a eficiência. A tela de toque colonda da Lexmaik e um ponto
de acesso-chave para o seu dispositivo. A interface personalizâvel de 4,3 ou 7 pol.
f j-MUCO a você a capacidade do exibir miniatuias do documentos antes da impressão,
assim como alterar as configurações de trabalhos de impressão no dispositivo,
Você pode até exibir, selecionar e imprimir páginas específicas em um documento
diretamente a partir da tela de toque. Sua navegação intuitiva e fácil de usar oferece
acesso rápido as funções e aos atalhos.

MFP Série XM3150

Os exemplos a seguir são soluções pré-carregadas
na MFPs XC XM1145 e XM3150.

Vários envios (XM3150 somentei

Capture e encaminhe um documento pa-a
i/anos destinos simultaneamente <• prin
uma cópia, sfi você desejar. Os documentos
podem ser encaminhados oara e-mails.
pastas do rcdo ou sitos f -1 P.

Formulários e favoritos

Elimine o desperdício e as ineflciéncias
associadas a formulários impi&ssos
previamente. Arma/ene formulai sós impressos
cui1" frequência, materiais de rnarketiny
ou outros documentos on-llne e, em seguida.
impriTia-os sob demanda.

Recursos básicos de digitalização para rede

Digitalize um documento impresso e direcione
a irragem para Lima das 30 pastas
predefinidas ou públicas compartilhadas
da rede

Suporte ao cliente

Esse aplicativo ofqtpjce uma maneira fácil
de enviar informações sobre o seu dispositivo
ao seu revendedor autorizado ou help
dês* interno.

Cotas do dispositivo

As Cotas de dispositivos Lexmark
permitem que um administrador configure
colas cie nível de usuário para impressão,
d gilali^ação, copia e envio de 'ax.

Outras soluções Lexmark estão disponíveis com seus
Representantes de Soluções Corporativas da Lexmark.
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Soluções verticais Lexmark XM1145 eXM3150

Obter resultados com qualidade profissional é apenas uma parte
da história
Ao aproveitar a nossa experiência no setor, você pode gerar eficiência e aumentar
a produtividade por meio de processos empresariais para obter a capacidade de que precisa
paia seguir em frente. As soluções cie tecnologia da Lexmark são adaptadas ao seu ambiente
empresarial, onde as interaçoes e decisões de negócios acontecem.

Capacite seus funcionários com soluções de fluxo de trabalho que aperfeiçoem os processos
de trabalho, capturem dados críticos c forneçam informações para o lugar certo, na hora certa
e no formato certo.

Entre em contato com a Representante de Soluções Corporativas da Lexmark para obter
informações sobre soluções verticais especificas." As soluções são personalizadas por meio do
seu representante,
• Soltivate opcional jisponwei. (• possuel qus ÍP atíiqjs" laxíi fle HCÍPC arienio,

Mantenha informações e documentos confidenciais protegidos
A Lexmark desenvolve dispositivos de rede com pensando na segurança pnrn
proteger seus dados e documentos em todo o seu fluxo de trabalho. Nossa ampla
gama de funções de segurança inclui gerenciamento, endurecimento e operação
do dispositivo.
Gerenciamento de dispositivo. As ferramentas incluem sonha c acosso
administrativos, HTTPS, SNMFV3, segurança de IP fIPSec) e suporte a 802. 1x para
monitorar e gcrenciar remotamente o uso do dispositivo.

Endurecimento de dispositivo. Inclui filtragem de portas, filtragem de conexão
TCP, criptografia de disco rígido, limpeza do disco rígido e atualizacoes de firmware
assinadas digitaimentc que melhoram a segurança da interface do rode do dispositivo.

Operação do dispositivo. Roduzir as vulnerabilidades com recursos do autenticação
e autorização, pesquisa em agenda de endereços via LDAP por SSL e bloqueio
de dispositivo para proteger as informações do usuário.

A Lexmark mostrou sua força e liderança em relação à segurança.

• Formando e presidindo o grupo que criou as normas de IEEE 2600 para a segurança
ern dispositivos de cópia impressa.

• Tornando-se o primeiro fabricante de dispositivo de cópia impressa a ter uma
abordagem holística com a avaliação Common Criteria através do NIAP
(National Information Assurance Partnership).
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Principais recursos Lexmark XM1145 eXM3150

XM3150 com tela de toque colorida
de 7 polegadas

XM1145 corn tela de toque colorida
de 4.3 polegadas

5) Soluções Lexmark

Reduza as impressões
desnecessárias e simplifique
os processos de trabalho por
meio de aplicativos de soluções
carregados previamente em seu
dispositivo. Opte pelas soluções
Lexmark adicionais para atender
as necessidades exclusivas do seu
fluxo de trabalho.

Recursos que ajudam você a otimizar
seu trabalho

1) Tela de toque colorida
intuitiva

Opere o dispositivo com
facilidade por meio da
navegação inteligente c intuitiva.
Receba um feedback audível
quando usar a tela sensível
ao toque.

3) Alimentador automático
de documentos

Economize tempo digitahzando
arnbos os lados do documento
com recursos robustos de
digitalização colorida e uma
detecção de alimentação múltipla
para reduzir os atolamentos.

6) Toner Lexmark's Unison™

Ciência de toner avançada e eficaz
o suficiente para oferecer uma
excelente qualidade de imagem
consistente, com um sistema
de impressão sem necessidade
de agitar o toner.

2) Manuseio de mídia flexível

Adicione mais capacidade
de entrada para lidar com
necessidades de impressão
de maior volume ou uma opção
de grampeador embutido para
o XM3150 terminar o trabalho.

4) USB direta

A porta USB dianteira permite
a visualização e a impressão
com acesso fácil convenientes,
e é compatível corn a maioria dos
formatos de arquivo de imagem
que podem ser impressos.

7) Recursos ecologicamente
correios

Recursos fáceis de acessar
como o Modo Económico
reduzem o consumo de papel
e de toner, e o botão Suspender
e o Modo Hibernar facilitam
a impressão responsável para
ajudá-lo a economizar energia.
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Informações de pedido Lexmark XM1145 e XM3150

Tela de toque de
4,3 pol (10,9 cm):

Alímentador multi-uso para
100 folhas
Entrada para 250 Folhas

Tela de toque de 7 pol (17.8 cm):

Alimentador multi-uso para
100 folhas

Entrada para 550 Folhas

XM1145 XM3150

Bandeja para 250 folhas/ Bandeja para 550 folhas

Bandeia para ?50 folhas/ Bandeja para 550 folhas

Bandeja para 250 folhas/ Bandeja para 550 folhas

Estante giratória Suporte para impressora ajustavel

Standard iPad-ào;

XM1145eXM3150

. , ,

57X9114 Caria) Oe (unte coreana
S7X9112 Catk de fonte de chmên nmoMicado
57XSI110 CatlS» dt; lanle Ofi tn oft^ íiooinonaí

KHOf manulencãnflelusorMXBiii 10WIXM31SO)1

•.:- •
' '
' '

35SH500

?5SO=É?
35S026,'

liS«5<B
3073173

Caluelro de tonet de M1 145, XM1145 í*MI145r
UraJsnc de fcnagem
CirtULhn de tonel de M J150, XM31 W (XM3150C
PocatHComtisscarluchdsdegrainCOsMXeií.XMSISOniMílSO:'

B* /Is. a para 550 n»1."
i , . . • .

Granpeaao'Mxa1ii(!iM3!:il

Sucorle p,ra im^eisora aiustlvei
EAntegiiMMi

, - , .
33S5B90
i •-„•„ •

27X0903
2ÍÍU901
105123I

PtaCid«FoimiÉttoiECOdn)aeBanKMX4ia,MX9lKpIMI14a>

PhctBffiKpamrDSMMaiSOr
Placa 06 fo-m iia'un eCto^o tf fiaras MX6ii IXHÍ150I"
Placa MXB1*[laraf'iiijlav*rj nsr̂  PHF«:HBF ixMJiSOr

Setndof!»lnioi«£ÍnSemfiua02.1ili'»'nM»"<N«IN8360
Placa ds nlerlace líiíalula 1284 -B
CatopmWoiio i

E7X9101
27X0210

1U3<MB*3Z DOH3-DIWH
2MSMB<:« UDR3-ORAM
Catio dt mem6n» flj* te 2SMB
Oisro-igiflomalone 160CB
CafUo de tonle ;aponu«i

,
WK9136 Kit de manutenção de 'nacu. 2W-2WW (XM1145f
.10H9KIS R.*>feDara*xADF
40X9137 KrtdiriwmilincfcidífiiíliniKBlI
40X9138 Kil * imnulwicío OE 'usur MXfil.
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Especificações de produto Lexmark XM1145 eXM3150

Especificações de produto

Impressão
Lexmark XM1145 Lexmark XM3150

•-ir..! i|s lrriprpSF>-., já
1 . •.. 1 iuc ÒP

Resoljçao de mprpssâo

Velocidade do cxocessador.Tnernryia

Vclu !iig de p.aij i nas 1 1

Ceio Mé>itno do Trabalho Mensal Ato

Cópia

Tampo de- ImpreMio da primeira coma
Vãk>= idade de

i á.*a Rtioucfr/Enlarge (Refluár/AmplMi)

Digitadzaçao
de digjtaf zaçao ire^iu u ve-so: Ate

Velocidade de digiial/ação simplai

i l : ' '

de 6.3 pol. il0.9tr"j
Prolo a;- |:hi!ii

J'etacte toqua cutjrjtja Lexn-.drtt t-lask txi ' r,;jl [1
Preto :;•:) i:i>r

_PrPio' 600> 600ppp. Qualrtatjp aci in-agcim 1200. CuaficlM? cjí.r-agf-inMúG i.;CC> i
S1anoa'dtP3dr3c) h1iMR.Mai.im-; ''atir? MH

Hrnrv'í,>,ar»r- Dual Core. flOu Ml li
Standam (Padrão) m?-i MR .'Máximo-30f? MB,

Procresartor Dual Core. =00 Ml I;

Opções dsponlvi*
i?o.non pacn.

ICJC.OOT) pagras per

?,OTi- 15.000 páginas

1oO.OOOpa.jma:. , .

freio. 4£> cpm

A4-'Caita. R«to: 18-' 19 laoos P'J' minuto
• AJ/Caia, Colorida. 8 / *3 lados, por Jiimuto
A4'Cana. ^cic a l .•' C! lacxjs per mi*\jto

A-i.'Carta CcJorMa1 19/Miadosporrriinuto

AaCaild. Prelu. 20 .' 21 lados p-jr minuto
- M/Carta. Cqloflda- t 3 / M lados pr^ r-iinut

A4 Cafla. rareie: 45 ,-' 46 laoos pc.r minuto
At/Carti tolorda1 3:1 •' 32 Iodos oor ninutc

í de rasa con ADI- • RAl>- ílra l̂e e v»so reverscj to pajiiss dij .?!:• (r. x /'j gs-^ smwpatto
• , , . ; • , . .

Fax
33.6 H-pi

Suprimentos
de '•arturJio a laser'

r/im <i p

Capacidade gstimada da unidade
de iiriagoci A«

Manuseio de papal
l-f :i-ir;d i-i..l.'-i •

wseo de papel rp

etiiiocia do capei1 Aift

.-Jo de a«ida d<- Ale

Tipos Je índia suportados

: i ,
f, - . ,1

ias pá U r *i

Podas di; 'i?dt: opcional;-. -

NK-eis de fuiOo. operada;

Amlitmil•»(.»<< " Mii.il ' • ! ' ' • • i!i'
esipol. -A*L*P!.'Peso(lb.)

rneii!o_Exlrj Alio jg 16.0
inicial dr dnvcliiçao de cartucho de tcnc' no 5.000 paginas Programa iniciai titi devolução d: cc *•:»*!• tio 7.fjOCi íiaej«ias

tú.UC pátrias, com t-ase sr Jfpa meoa cJe 'J pagias tai-a-inc. cana.'A4 aoc 'raba.1*;. * .n-cressâo e - s% oe cobertura

veisoiriiegrado. almenução mutti-uao pa^a 100folias, band
de saída r>aa 150lolhri!i. entrada para 2SO folhai'.

Banfleia para ibu lolhas Baiideja pafa 2tiO l^lhas

Slantlarcl IPadião}1 a50 sagm.is ;)î  20 b gu 75 gsin t>ri>-.oipado .•'
Máximo: ?finfj pâgiriiss ?11> ixi 75 g^m «nonrpadii

adrãçi. 150 pichas de 2úbon ;'5 gsrn en< orpado
May uno 1^1! páginas 20 to ou f b gs m encorpado

Banctoia de saída para ^ijO Uivî  alir-untartjr m..i||i-us>i para lii •
entrada pá™ í̂ ij Ir.lhB?. f-r-ntf. f. -"?^

Grampeador emoulido. baldeia cara £bO loinas. candeia para tbú ici-as

Stafi'.ia'rliPadiftc-i. 650 paginas da ?0 fcou 7S gsn. en ip«
Maj-imo ?3'nt pS.jinas ?n Ib nu

Standard (ParMo): 250 páginas 'Jc 2úto ou íí- gs m encorpado.
Ma/irno: 2òO páginas 20 Hl oj i'!j jsrn er--;ofpado

C<xt«íte f CwJ S'c.c'SLat)elGiiiOr. ebQuctasoc-papcI-C^-^rjos. calòea.

AC, Otrio. Uiinirsaí. Statorm-jrt, l olin ! nwhprilDl, M. l rwohpn? 3''-l tirwalops 10. tnwiopB9,A5 l ifutv-, JS ti?

l - n . í , ..I.AIM JobcidadoíTipoM um Gtot de cartão morno, Especificação do Mia Velocidade (T«x: A). Poios JSB- O FrontaeCcrtifitodDG, EsL<-;ísiçãodfA«a
c (Tipo B), Rotos Ccttifcados. L6BíO,&gab(tEthc.mot (10/1W1000|

imp rm i r :

MorkNot NS3EO 802 1HVg/nfi<-n fiolnlo Parai • : " . !i'- <;onal We-ra -^AJ p ir t. r.

Cópia : JJGdBA / Dsg tjl ? r 66 II <•" iTiprrriT ÍJD QBA • C

1

3 x i,'.8i>J. • «i b

5.
!. "•' v ' i."1 • ' *: papa a ~.rli>c.oaa.: c a uHizaçâo

• - . n «.f ib™dW*«6%*
n j™ lar̂ s * p*̂ a« q.» »ic» r, s .-*™VF« * ajaka' w -̂ ruií * (ji™*/.(m l -.ímius -or- tne-.a nc nj- «m — i- •
aí pâgii-w nue: os clfríen c'*fwi*m noimir no duoosíivo H csdu mts. A í*ma'k r&.-c"oros que c PUJ ffo v

. • •• - l.i'a-li,i1>ej
•fli-vato nn s.Jbti.i J730 dt sjprmortijs.osi
•icirtrrin. ' i. ' . ! . ' - • i- 1 ! • irirJaihoUíT3arê«"nido<:fx>iooniTi«orrax]rr.>aepag.n330W(«
•'.c-i-íírjfaríoiJT T-.PS jl*7*«n»n«opWKioiTpJUWidn Esa rrs:rca dacece Jrta î -npa-aW; =
••niMaoMi scunai ..... • • - ' '"" '• ...... "* ' ~ • ''•:• '•*".«i'i»-'-1 i1 rrw««
nmcioosM^oritòrrv.aadcc.M- in n»BO ' r , ' i , , : i n - ( . i . • • • .
PWB sr^w ™* r̂ '" -̂»«ips rxî sJl'. vw-rtUon^tcconvis-saeME.' nnromenlp n-e* flc cwjn

1 '

M a iS; l i jvitiario L>r.iea<ir ijaiiva do a a ã';'-
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Multifuncional c Cores maravilhosas.

A multifuncional laser colorida CX510 da Lexmark oferece mais do que o recurso de
correspondência de cores PANTONE® e velocidades rápidas de impressão, fax, cópia
e digitalizacão, ela vem com soluções de produtividade para ajudar a facilitar os seus
processos de negócio. Deseja mais capacidade de dados? Escolha a CX510dhe. Deseja
mais capacidade de impressão? Adicione uma bandeja de papel.

.
•

• .

**
AJnison

i

isistentes, dignas da

A multifuncional da série CX510 da Lexmark oferece
impressão consistente com cores vivas que pode
melhorar a qualidade dos materiais e da marca da
sua empresa. Ela está mais rápida e confiável do que
nunca.

Produza
documentos coloridos com qualidade profissional
internamente, sob demanda. Com 1 GB de memória atualizávol
e um processador dual core, você também imprimirá mais
rapidamente.

rores profissional - A Substituição
de Cores Nomeadas da Lexmark e a calibração PANTONE®
facilitam o desenvolvimento de uma imagem de marca
consistente ao combinar precisamente as suas cores.

ie alta resolução - Com resolução real de até
1200x1200 dpi, as imagens e os gráficos permanecem nítidos.
O tonor Unison™ da Lexmark também garante uma qualidade

^consistente.

Imprima, copie e digitalize
rapidamente até 32 páginas por minuto, monocromáticas ou
coloridas, além de produzir documentos com uma página
colorida em apenas 1 1 ,5 segundos.

produtividade
onfusão,

É muito mais fácil do que você pensa usar uma
multifuncional. A tela de toque fácil de ler da_nossa
MFP economiza etapas com apenas um botão, assim
você pode se concentrar mais nos negócios.

Imprima facilmente até 7.000
páginas por mês, e tenha menos complicações com a
manutenção, graças ao nosso manuseio de papéis de ponta.

Com uma
capacidade de entrada de até 1 .450 folhas e as opções de
cartucho de toner de rendimento altíssimo, você não precisa

adicionar papel nem trocar os cartuchos com frequência.

A tela de toque
colorida de 7" oferece soluções do produtividade pré-instaladas
que são fáceis de usar. A porta USB frontal proporciona maior
conveniência.

Obtenha um
maior desempenho da multifuncional com o toner Unison™
da Lexmark, que oferece qualidade de imagem consistente da
primeira à última página.

Responda rapidamente às constantes mudanças
do mundo corporativo com nossas impressoras
ecologicamente corretas que facilitam o seu fluxo de
trabalho utilizando soluções de produtividade.

Tftibcilhç com mdis intt1

ildada Se você pode usar um aplicativo de celular,
também pode usar nossas soluções pré-carregadas. A tela de
toque e os atalhos de acesso agilizam e facilitam as funções
do digitalizacão, impressão ou envio de fax, e-mails e outros
documentos essenciais aos negócios.

Agora
você pode autenticar, autorizar e fazer a auditoria de uso do
funcionário, além de proteger dados confidenciais usando
protocolos de segurança de rede padrão.

Um fusor de
aquecimento instantâneo, a impressão em frente e verso, além
dos modos Silencioso, Hibernação e Ecológico, minimizam o
ruído e economizam papel e energia.

Com
a nossa multifuncional é possível imprimir do seu computador
assim como de dispositivos móveis que tenham a capacidade
de executar aplicativos.

LEXMiVRK
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Multifuncional colorida CX510 da Lexmark

Tela * toque úe 7 polegadas (17,8 cm)

Entrada para 250 tolhas

Alimentação manual de folta únca

Lexmari<CX510dhe

Cotíiiis eoioidas, l-axes coloridos, Impressão colfyida. Digital ilação coionda

Taa oe loqi* anond3 L.c«mar>., o-last-oe 7 pó-, (l 7.B cm)

Preto: 32 ppm (páginas por minuto) / Cor: 32 ppm (páginas por rrtnulo)

1 , . , i ,1 .- . - . - n , . , ] -, i,,lampo Para a Primeira Pagina

' . .; P-oio 1?00 x 1200 dpi. Qualidade de Co-es ÍBOO (2400 x 600 d») / Cor: 1200 a 1200 <jj>. Qualidade de Cores 4800 IMOO1600 do)

IndyidoNão disponível Indido na configuraçãoUÍCQ r

UDiume òe Paginas Mensal Recomendado- 1 500 - 7.000 Páginas

85.000 fagifias ao mósCicio de TraoaUio Máximo mensal. Ate'

Cópia
Vetoodade de copa: Ate' Preto: 30 cpm / Cor. 30 cpm

Tempo para a saída da primeira pagina Preto: 10.8 segundos í Cor: 11 S segundos

Tipo 3o Scarinef / Digital i/ação por AL»

Velocidade do d^tawação dupou: Ate

Velocidade de digitaii/açao: Até

Wesaução oiça de Qgitai/ação (Scanmigj

£nvk>m«c«pção de Faxe*

Vaocidade no Modeni

Conmumíwte*
Hendirnnntos Oo cartucrws lasâr

< :.vt .K- """!'. 1 1 IP acomoanham o produto

Manuseamento de P«p«l

^K, ,cn,rt rir. nann n.-v).:vi

9f'i r '• " 3c papei opcional

Capacidade do Enfada do Pão»: Ale

Scanrtor rj!ano de Mesa com alimentado' automãlco de documentos / PJ\OF (Duplex re\«rso| / 50 paginas 20 Ib Ou 75 gsm bond

AVCnria, 011 prelo 13 / 11 LjjOor. por -n.nuto - A4.'Carta, Cotar 1 3 / 1 4 Lados pó- Tunulo

A^ Cata. em p-etO" 30 / 32 Lados por minuto - Aã/Carta, OXOr: 30 / 32 LartOS P°< mmulo

60(K60«í1n. (cor). 1300X600dp|proto)

MU l 30 V 3'. llalf-Duplex.33.6KIJOS

Cartuchos preto e cdorc» (CMYKl para 1.000' pag-nas. Cartiichos coiondos (CMY] para2.0001 páginas. Cartucno prelo para 2.500' pag-nas. Cartixíioscleaitorendimantocotondos
(CMY1 para 3 000' paginas, Capucho de alto rendimento prelo para 4 DOO' páginas, Cartucnos de altíssimo rendimenio colorido (CMV1 pafa 4.000' páginas. Cartucho do altíssimo

Cartuchos de Toner Cotando (CMY) tntfial de exlra-alo rendimento do Programa de Retomo para A .000' -paginas. Cartucfio rJe Tonar Preto de extra-alto rendimemo do Programa de

bufada para 250 tomas. Barateia de sacia do iroiomas. n iimi" 'itr i- visão) integrado. Alimentação manual de tolha mca

Bandeja para 550 folhas. Bandoia paia 550 loinas com aiimentador do papei para 100 folhas

Parjrao: 250*1 paginas 20 ID ou 75 gsrn oond / Máxima: 1450+1 paginas 20 10 ou 75 gem bona

Capacidade ao Saída de Papei Alo "padrão: 150 paginas 20ibou 75 gsm bond : 150 págnaa 20 toou 75gOTbond

. . . l • , i l - . j i l.i I. i i . . i .|. . ' i :. . 1 pari 'li i . '!" h . . . :•-. • l M i ' • • - ' u 10

TarnanHos do mídias suportados M. A5. bcecutive. Folio. JS-B5, OtaO. Carta. Universal. Otco

Conexão Padrão

Portas de rede oociona-s / Portas
Opcionais

i • :

Garantis do Produto

US8 2.0 Getiilcaoa • ocecilicacao"de AHa VetocxtedeCH-Spead') (Tço B]'. &gaot Etnomet (10/100/10001. Porta Frontal Coflitcaoo de hspecilcacão USB 2 O de Ana Velocidade (Tioo
A), Porta USB trasoi-a l Ii-Speod CerulicaOa com a f specifcação USB 2.0 Tipo A)

. . . . - , . .,

Imprimindo . 50 dBft , Copiando : 50 OBA ,< Dig tanzando fí) cBA

"V Ano do Caranla / f^oxjmo L>a Uf

17D.-•..'.-•, x 580 mm •• ?8,2 Hg
lamanno do Produto (Altura « Largura
Prolund.tiado wr> mm) / Peso (kg)

P o matids m cortormtíada cari a nomia KO/IFC 3473*. arekJdo o pnraro conMjo de

1 exrrorv com o úesw Oe (tonante são marcas COTBCB.S <b l eimark intBiraoonal. he .
«m^nwi» cc-rííaí são propnwfâo* * seu, respect-vos propneî ™ FNTOGY STAR» e uma tna^ rBgistracla ™ «

s neste documento Bstto sulotas a iterações sam wevk) avro PANTONF « e -ma marca regstóda <ta Partone. Inc
cuimcial da Laumarti iniernatieiial. kx:

LEXM+VRK
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Datasheet

Datasheet
Fujitsu fi-7160

Fujfrsu
Jífi

O scanner do entrada com AAD da fi Series que oferece a melhor
relação custo benefício

O melhor custo benefício da categoria

O Fi-71 60 digitaliza documentos A4 em cores a

uma velocidade de 60 ppm / 1 20 ipm. ofere-

|cendo um desempenho de custo inigualável.

Interface de alta velocidade

O scanner suporta USB 3.0 para transferência

de dados em alta velocidade entre o scanner e

o computador.

Equipado com LCD (Tela de Cristal Líquido)

A leia LCD está instalada no painel de opera-

ção para exibir as configurações da digitaliza-

çào, o número de folhas digitalizadas, e o

sta tusdeerro .

Função de protecão avançada do papel

A nova tecnologia iSOP (Proteção Sômca Inteli-

gente de Papel) reduz o risco de dano aos

documentos ao parar a digitalizâção quando o

scanner detecta o som de atolamento de pa-

'Gerenciamento centralizado de vários

scanners

O aplicativo incluso "Scanner Central Admin"

permite a você administrar vários seanners

juntos. Por exemplo, você pode atualizar as

configurações e drivers do scanner, bem como

monitorar o stâtus da operação de cada scan-

ner.

PaperStream IP processamento de imagem

de alta qualidade

PaperSlream IP é o driver do scanner para fi

Series que é baseado no padrão TWAIN / ISIS.
Com processamento avançado de preto e

branco, vários documentos podem ser conver-

tidos Facilmente e automaticamente em

imagens adequadas para OCR

(Reconhecimento ótico de caracteres). Ima-

gens de alta qualidade podem ser criadas

sem configurar antecipadamente as defini-

ções de digitalizâção.

PaperStream Capture - melhora a

digitalizâção em lote

PaperStream Captuie é um aplicativo para

digitalizar e administrar os dados digitaliza-

dos usando os seanners fi Series. Quer seja

ajustando as configurações da digitalizâção

ou realizando digitalizâção em lotes, você

pode completar estas tarefas facilmente com

a interface de usuário amigável- Com a cone-

xão Fácil com o PaperStream IP, você pode

realizar o processamento de imagem de alta

qualidade e ao mesmo tempo digitalizâção

em lote.

Folhas de Transporte ScanSnap*

Folhas de transporte peimitem que você

digitalize documentos, fotos ou recortes mai-

ores que o tamanho AÃ. Documentos maio-

res que o A4 (tais como A3 ou B4) ou fotos e

recortes que podem sei facilmente danifica-

dos podem ser digitalizados quando usar

Folhas de transporte.

'Folhas de ii-t[isuorti> ScanSnap(5 tolhas por conjunto]

podem ser adquiridas separ adam ente.

[A Folha de transporte devp ser substituída aproximada-

mente a tadrt 500 digita lições)

http://www.tujitsu.com/br/se rvlces/scannqBÍworkgrp/fí7160/
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Datàsheet

Detalhes técnicos
FUJITSU

* •3fJl'

Sistemas Operacionais suportados Windows* XP (32-bit / 64-bit), Windows® Vistaw (32-bit / 64-bit), Windows® Server™ 2008 (32-
bit / 64-bit), Windows* 7 (32-bit / 64-bit), Windows* Seiver™ 2012 (32-bit / 64-bit) e Win-
dows® 8 (32-bi t /64-bi t )

Tipo de scanner AAD (Alimentador Automático de Documentos)
Modos de diqitali/ac.io Simplex e Duplex; Coloiido, Escala de cinza e Preto e branco
Sensor de imagem CCpJoloridp [dispositivo de carga acoplada) x 2 (frente x 1, traseira xj)
Fonte de luz Conjunto de LED branco x 2 (frente x l, traseira x 1)

Detecção de alimentação múltipla Sensor x l ultiassônico de detecção de alimentação múltipla, sensor de detecção de Papel
Tamanho de documentos Mínimo no AAD: 50,8 x 54 mm *1; Máximo no AAD: 216x355,6 mm; Documentos longos: 216

x 5.588 mm *2; Suporta a digitalização de documentos A3 attavés dá Folha de transporte

Gramatura do papel (Espessura) *3 27 até 413 g/m ; 1,4 mm ou menos para cartão de plástico *4
Velocidade de digitalização (M, Colorido,
Escala de cinza. Preto e branco) *S*6*7

Simplex: 60 páginas por minuto (200 / 300 dpi)
Duplex: 120 imagens por minuto (200 / 300 dpi)

Capacidade da bandeja de entrada *B 80 folhas (8Qg/nr) (Realimentação continua)
Volume diário Até 6.000 folhas

Cores de fundo Branco/Preto (Selecionável)
Resolução ótica 600 dpi

Resolução de saída *9 (Colorido 24-bit, Esca-
la de cinza H hil e Preto e branco 1 -bit)

50a 600 dpi (ajustável por incrementos de l dpi), 1200 dpi *1Q

Processamento interno de vídeo 65.536 níveis (16 bits)
Interface *11 USB 3.0 (USB 2,0 também disponível); (onector formato Tipo B

Recursos de imagem Alinhamento automático da imagem; Compactação JPEG através de hardware; Correção auto-
mática de orientação -90°, 90" e 180"; Detecção automática da orientação do documento; De-
tecção automática de cores; Detecção automática do tamanho do documento; Difusão de erro;
i-DTC; DTC-Avançado; Pontilhamento; Ênfase na imagem; Remoção de abas; Remoção automá-
tica de páginas em branco; Remoção de orifícios; Remoção de tramas (Moiré); Remoção ele-
trõnica de cores; Saída multi imagem (Pieto e branco/Colorida e Preto e branco/Tons de cinza);
Separação horizontal automática da imagem; sRGB;

Alimentação AUGOaté240V±10%

Konsumo Modo de operação: 38 W ou menos; Modo de hibernação: l ,8 W ou menos; Modo Automático
de Espera (DESLIGADO): 0,35 W ou menos

Ambiente de operação Temperatura: 5 até 35°C; Umidade relativa: 20 a té 80% (sem condensação)

Dimensões LxPxA*12 300x170x163 mm

Peso 4,2 kg

Software e drivers inclusos Driver PaperStream IP (TWAIN/ISIS), Software Operation Panei, Guia de recuperação de etro,
PaperStreâm Capture, ScanSnap manager for fi Series, Scan to Microsoft® SharePoint®, ABBYY
Fine Reader for ScanSnap™, Scanner Central Admin Agent

Software e drivers inclusos ENERGY STAR* e RoHS _ _

Bandeja de entrada; Cabo de força; Cabo USB; DVD-ROM de instalação; Fonte de alimentaçãoItens inclusos
externa
•t ATieamirima d digitaliMtíiowme
o flatlic-d
*2 Pode digitahzar documentos mais longos que o tamanho A'. Quando Jsai o PaperStrcarti IP (ÍWAIN/ISIS) paca digitalizar a ,
compnmenlomáximodedigilalizacãoéS ^Sflmm
"3 O peso do papel somente w apka usando o AAD Nau ha limitaiàu quando usar o ílatbed

T<t Capar de digitalizar ate 3 taitões de cada vez (Nota não suporta alimentação de cartões mulu relevo)
"3 As velocidades feaii de digilalizacâo são aletadas pela trarismisbao de dados e tempos de processamento do softwafí
"<j Compressão ]P[ C.
" ' Compressão TIIT W
"BAiapacidade máxima vai ia dependendo da giamatuiado papel
"í As resoluções máximas de saída podem vafiar, dependendo do tamanho da aiea sendo digitahzada e se o swnnei esta digitalizando em
simples oj duple*
' 10 As hmita0ei de digilahzatào tra/idas pelo modo de digitali/ar, tamanho do documento e memória disponível, podem ocorrei quando
digitalizando cm altas resoluções (600 dpi ou superior).
* 1 1 Conexão t.om USB 3 O l 2 O requer que a porta USB e o hub suportem o USB 3 O / 1 O Note amda que a velocidade de diqitalizacao tam-
bém diminui quando usai o USB l l
"12 Excluindo as bandejas de entrada c saida

http://www.fujitsu.
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LEXMARK
São Paulo 10 de Março de 2015

-

AO
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015
PROCESSO N° 119-017/2015

DECLARAÇÃO

A Lexmark International do Brasil Ltda, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na
Rua do Rocio, 430 - 4° Andar Vila Olímpia - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob n°
00.767.378/0001-15, fabricante das multifuncionais e softwares ofertadas no presente certame,
declara que a empresa Gomaq Máquinas para Escritórios Ltda., Inscrita no CNPJ
61,457,941/0001-43, sediada na Avenida dos Bandeirantes, 988 - Brooklin - São Paulo / SP., é
nosso "Distribuidor Autorizado",

Declaramos para os devidos fins que a empresa PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP , Inscrita no CNPJ sob n" 09.392.052/0001-25 com sede na
Avenida Comendador Gustavo Paiva, 10 - Jacarecica - Maceió - Alagoas é nossa 'Revendedora
Autorizada"

Declaramos ainda para os devidos fins que as multifuncionais e softwares de nossa
fabricação possuem as seguintes características, além das descritas no catálogo.

Multifuncional laser monocromática. A4 e oficio - 42 ppm - XM31 50

a) Velocidade de 42ppm para cópias/impressões e 35imp para escaneamento por minuto:
b) Resolução de 1200dpi;
c) Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas
d) Impressão duplex automática,
e) Alimentador automático reverso de, no minimo. 50 folhas;
f) Controle de acesso através de senha;
g) Painel na língua portuguesa;
h) Conexão em rede ethernet 10/100 e USB,
i) Memória de 264 MB expansível;
j) Compatíveis com sistemas operacionais Microsoft Windows XP/Vista/Seven e Linux;
k) Processador de 600 MHz:
l) Capacidade de escanear diretamente para rede e para e-mail;
m) Cópias múltiplas 1 a 999

Multifuncional laser Colorida A4 e. oficio "-30 ppm - CX510DHE

a) Velocidade de 30 cópias/impressões/escaneamento por minuto em papel A4
b) Resolução de 600dpi;
c) Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas;
d) Impressão duplex automática,
e) Alimentador automático reverso de, no mínimo, 50 folhas;

Lexmark International do Brasil Ltda.- CNPJ; 00.767.378/0001-15
Rua do Rocio, 430- Io andar- Vila Olímpia - CEP 04552-906 -São Paulo - SP

Tel. (011)30450200 Fax (011)38-12-1827
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LEXMARK
f) Controle de acesso através de senha.
g) Painel na língua portuguesa;
h) Conexão em rede ethernet 10/100 e USB.
i) Memória mínima de 516 MB expansível;
j) Compatíveis com sistemas operacionais Microsoft Windows XPA/ista/Seven e Linux
k) Processador de 600 MHz;
l) Capacidade de escanear diretamente para rede e para e-mail;
m) Compatível com gramatura de papel de. no mínimo, 220grs;
n) Cópias múltiplas 1 a 999

Requisitos Comuns a Todas as Multifuncionais e Impressoras Laser

a) Software de instalação e drivers de impressão.
b) Utilização remota via Rede;
c) Utilização de carga remota via Rede:
d) Configuração dos equipamentos via Rede ou Web;

e) Função de impressão multi-páginas;
f) Software de contabilização para qualquer tipo de Requisição ou Job,
g) Contabilização de impressão para cada usuário individualmente em tempo real;
h) Ferramenta de análise de nível de utilização ou subutilizacão dos equipamentos e/ou
recursos;

i) Gerenciamenío remoto das impressoras em rede com recursos em síatus on-lme.
gerenciamento centralizado (Via Rede e Web), alertas em tempo real. Realização de
inventario completo; log detalhado por equipamento, usuário, tipo de trabalho, hora, número
de páginas impressas;

j) Compatíveis com Linux, Windows 2003. Windows 2008, XP. UNIX, Windows Vista e
Windows 7,

k) Digitalização nos formatos mínimo: tiff, jpg e pdf,
í) Possuir entrada USB;
m) Nas possibilidades de digitalização descritas, deverá ser possível realizar a operação de
digitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem a necessidade de
utilização de um microcomputador;

n) O equipamento deverá ser acompanhado de todos os softwares e documentação
necessários á implementação das possibilidades de digitalização descritas;

Esclarecemos que os equipamentos ofertados são novos e de primeiro uso e em linha de
fabricação, podendo por parte de vossa senhoria ser verificada a aquisição junto à nota fiscal.

Sem mais para o devido momento, despeço-me.

Atenciosamente,

Lexmark International do Brasil Ltda
Elizangela Silva
Gerente de Canais - Canais

Cana 048/2015

Lexmark International do Brasil Ltda.- CNPJ: 00.767.378/0001-15
Rua do Rocio. 430- l" andar-Vila Olímpia - CEP 04552-906-São Paulo - SP

Te! . . (011)30466200 Fax ' (011) 3847-1827
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São Paulo, 26 de Fevereiro de 2015.

DECLARAÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N" 006/2015
PROCESSO N2 119-017/2015

COGRA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na
Av. Maria Coelho de Aguiar, 573 - Cj. E, Galpão 11 - Jardim São Luiz - São Paulo - SP, inscrita
no CNPJ sob n2 06.064.114/0001-81, distribuidor do Scanner Fujitsu ofertadas no presente

certame, declara que a empresa PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -
EPP., Inscrita no CNPJ sob n8 09.392.052/0001-25 com sede na Avenida Comendador Gustavo
Paiva, 10 - Jacarecica - Maceió - Alagoas é nossa "Revendedora Autorizada". Declaramos
ainda para os devidos fins que as multifuncionais e softwares de nossa fabricação possuem as
seguintes características, além das descritas no catálogo.

Scanner, A4 e A3 - 40 ppm - FUJITSU / FI-7160

Scanner; Possuir sensor de captura com tecnologia CCD (Charge-Coupled Device} na frente e
no verso do Alimentador Automático de Documentos (AAD}; Alimentador Automático de
Documentos com suporte para:

Mínimo de 80 folhas na bandeja de entrada; Possuir recurso selecionável pelo driver para a
digitalização de documentos A3 no alimentador automático; Digitalização de documentos
longos de no mínimo 3 metros através do Alimentador Automático de Documentos (AAD);
Documentos com gramatura de 34 até 400g/m3;
S Digitalização da frente e do verso do documento em uma única passagem; Digitalização de
documentos no tamanho A4, com resolução de 300 dpi e em modo preto e branco, tons de
cinza e colorido em 60 páginas por minuto (simplex) ou 120 imagens por minuto (duplex);
Suportar de documentos de no mínimo 51 x 54 mm; Possuir no AAD, sistema de separação de
folhas através de rolete de contenção; Possuir interface USB 2.0 para conexão com
computador; Resolução ótica de GOOdpi; Resolução de saída de lOOdpi a 1200dpi; Sensor de
múltipla alimentação ultrasônico; Possuir ciclo diário de digitalização de no mínimo 6.000
folhas; Possuir como fonte de iluminação a tecnologia LED para a digitalização; Possuir
proteção inteligente contra danos a documentos que monitora individualmente cada papel
tracionado no alimentador automático; Possuir fundo branco para digitalização de
documentos de baixa gramatura ou translúcido; Possuir drivers ISIS e TWAIN, com suporte
para sistemas Windows 7 e Windows 8; Software com as seguintes funcionalidades:
Reconhecimento de caracteres em Português-BR (OCR) para geração de arquivos PDF
pesquisáveis, Word, Excel e PowerPoint; Detecção e correção automática do ângulo e
inclinação da imagem; Rotação automática de imagem baseada no conteúdo do documento;
Conversão de imagens/texto em tons de cinza para preto e branco; Detecção e eliminação de
páginas em branco; Possuir capacidade de eliminar ou preencher automaticamente
perfurações oriundas de perfuradores de papei nas imagens; Possuir recurso para ênfase de

Av. Maria Coelho de Aguiar, 573-Cj. E-Galpão 11-Jd. São Luiz-São Paulo/SP
TeL: (55 11) 2821-8900 | www.cogra.com.br

05805-000



-

;



cogra 3ÍS
'

linhas da imagem, para melhorar documentos claros; Possuir recurso de suavizaçãoTÍefundo

nas imagens para diminuir o tamanho do arquivo; Possuir recurso para detecçà&-a{jtamática
de documentos coloridos ou monocromáticos; Inserção, exclusão e reorganização de imagens

do documento; Gerar de saída TIFF, BMP, JPG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, DOC, XLS e PPT.
Suportar criação e gerenciamento de perfis de digitalização, contendo regras de nomes,

formatos de arquivos, separação automática de documentos por código de barras, podendo

ser cada uma dessas configurações diferentes para cada um dos perfis; Possuir recurso para

gerar arquivos de índices, utilizando códigos de barras e/ou OCR nas imagens digitalizadas, e
criar automaticamente estes arquivos nos formatos TXT, CSV ou XML; Permitir rotacionar as

imagens; Software de gerenciamento via rede de um ou mais scanners para monitorar a troca
de itens de consumo, mensagens de erros e atualizacão de drivers destes equipamentos.

Esclarecemos que os equipamentos ofertados são novos e de primeiro uso e em linha de
fabricação, podendo por parte de vossa senhoria ser verificada a aquisição junto à nota fiscal.

Sem mais para o devido momento, despeço-me.

Atenciosamente,

RCIO DE MAQUINAS LTDA
Gerente Nacional de Vendas

Av. Maria Coelho de Aguiar, 573 - Cj. E - Galpão 11 - Jd. São Luiz - São Pauío/SP - 05805-000
Tel.: (55 11) 2821-8900 | www.cogra.com.br
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PROPOSTA DE PREÇOS
Ao Município de Boca da Mata AL
Comissão permanente de Licitação

DADOS DA PROPONENTE
MODALIDADE N° OBJETO

PREGÃO PRESENCIAL 06/2015

Registro de preços para
fornecimento de serviços de
impressão/cópia/ escaneamento

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL: SOFT Sc LOK SOLUÇÃO EM SOFTWARE LTDA ME
CNPJ: 13.097.875/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102.039.483
ENDEREÇO: Rua Florianópolis 274 A, Santa Lúcia, Eunápolis BA
TELEFONE: (73) 32813513 FAX: (73) 32813513 EMAIL: ram.liciacoes@gmail.com

BANCO (NOME/N0) AGENCIA N° CONTA CORRENTE N°

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME: JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS SILVA,
Domiciliado:
RG: 2.022.908-9 ÓRGÃO EXPED.: SSP AL CPF: 015.651.515-69
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS PRAZO DE FORNECIMENTO

60 (sessenta) dias CONFORME EDITAL

LOTE 01 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIAS/ESCANEAMENTO

ITEM
DESCRIÇÃO
DETALHADA
DO(S) SERVIÇO(S)

QUANT.
EQUIP.

FRANQUIA
MENSAL

PREÇO UNIT.
CÓPIA

PREÇO
MENSAL (R$)

PREÇO ANUAL (R$

Multifuncional
laser
monocromática,
A4 e oficio - 42
ppm

18 180.000 0,08 14.400,00 172.800,00

1.2
Multifuncional
laser Colorida, A4
e oficio - 30 ppm

10 25.000 0,50 12.500,00 150.000,00

1.3
Scanner, A4 e A3
- 40 ppm

10
Sem
franquia

Sem franquia 5.400,00 64.800,00

R u.i Fortanopolit. 274 • A
Térr*o S*nU Lúcia • Eunapoll» • B.i h u

Tal 73 9826 6363
CNPJ . 130«7 875J0001-03
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VALOR TOTAL

trezentos e oitenta e sete mil e seiscentos

387

reais

600,00

Declaramos que no preço cotado estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais
como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratação do objeto.

José Aijdré dos Santos Silva
Representante Legal

Ru» Fofianopoht. 274 • A
Térreo Saula Lúcia • Eunapolit • Bahia

Tal. 73 9B26 6363
CNPJ - 13 097 875/0001-03
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Multifuncional Laser Monocromática

Samsung ProXpressM4070FR

Configuração
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M E Y E R

ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015

DATA 10/03/2015 AS 15:30 HS

39S

LOTE 01 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIAS/ESCANEAMENTO

Item

1.1

1.2

1.3

Descrição Detalhada dos

Serviços

Multifuncional laser

monocromática, A4 e oficio -

42 ppm

Multifuncional laser Colorida,

A4 e oficio - 30 ppm

Scanner, A4 e A3 - 40 ppm

Qtde

18

10

10

Franquia

Estimada

Mensal Global

180.000

25.000

-

Preço

Unitário

RS 0,05

RS 0,4r,

-

Preço

estimado

mensal

R$ 9.000,00

R$ 11.250,00

R$ 3.500,00

Preço

estimado

anual

R$ 108.000,00

R$ 135.000,00

R$ 42.000,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO R$ 285.000,00

(duzentos e oitenta e cinco mil reais)

PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÕES: será de acordo com o edital;

VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias corridos;
Declaramos que no valor proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos referente ao objeto a ser

executado, tais como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, despesas com alimentação de qualquer

ordem e deslocamento dos técnicos da contratada, diárias, hospedagem, vales-transportes, frete para os locais de

instalação dos equipamentos, qualquer infração, obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias, despesas com

combustível, bem como qualquer outra incidência fiscal decorrente da execução do objeto desta licitação e outras que

porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; Declaramos que reconhecemos todas as condições de

pagamento de acordo com o previsto neste edital e estamos em conformidade com o edital;

CONTA BANCÁRIA: Banco Caixa, Agência 1545, Operação 003 Conta Corrente 1154-2.
Declaramos que conhecemos todas as condições de pagamentos de acordo com o previsto neste edital.
Declaramos que atenderemos na integra as exigências do edital e seus Anexos, especialmente o Anexo l, o qual trata
da solução completa com equipamentos, e software para a administração e gestão dos equipamentos e das

impressões com controle, gerenciamento;
Meyer Comércio e Serviços Ltda, inscrito no CNPJ: 01.199.931/0001-23, situada na Rua Comendador Palmeira n° 552,

Farol, Maceio/AL, CEP 57.051-150. Telefone: (82) 2123.9500 - E-Mail: monicaiSmeverr.com.br. dados da sócia: Sra.

Monica Lúcia Barbosa Nicacio, portadora da Carteira de Identidade n^ 576.484-SSP-AL e do CPF n? 444.920.494-87

Maceió-AL, 10 de março de 2015

A •

MeyerComércio é(SJérviços Ltda

Vera Lúcia Gomes Oliveira i

meyef@meyetr.com.br
Rua Comendador l' i
N 552-Farol l M.uno Al

i l l > S /u . , 1 14'| 'H1 D
ImL. tit. 24.089.144-9
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ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
PREGÃO PRESENCIAL 1M° 006/2015

DATA 10/03/2015 AS 15:30 HS

Item Descrição dos equipamentos

1.1 Velocidade de 42ppm para cópias/impressões e 35imp para escaneamento por minuto; Resolução de

1200dpi; Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas; Impressão duplex automática; Alimentador

automático reverso de, no mínimo, 50 folhas; Controle de acesso através de senha; Painel na língua

portuguesa; Conexão em rede ethernet 10/100 e USB; Memória de 264 MB expansível; Compatíveis com

sistemas operacionais Microsoft Windows XP/Vista/Seven e Linux; Processador de 600 MHz; Capacidade de

escanear diretamente para rede e para e-mail; Cópias múltiplas l a 999.

Marca Kyocera - Modelo 3550idn

1.2 Velocidade de 30 cópias/impressões/escaneamento por minuto em papel A4; Resolução de GOOdpi;

Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas; Impressão duplex automática; Alimentador automático reverso

de, no mínimo, 50 folhas; Controle de acesso através de senha; Painel na língua portuguesa; Conexão em

rede ethernet 10/100 e USB; Memória mínima de 516 MB expansível; Compatíveis com sistemas

operacionais Microsoft Windows XP/Vista/Seven e Linux; Processador de 600 MHz; Capacidade de escanear

diretamente para rede e para e-mail; Compatível com gramatura de papel de, no mínimo, 220grs; Cópias

múltiplas l a 999.

Marca Okidata-Modelo MC780

1.3 Possuir sensor de captura com tecnologia CCD (Charge-Coupled Device) na frente e no verso do Alimentador

Automático de Documentos (AAD); Alimentador Automático de Documentos com suporte para:

Mínimo de 80 folhas na bandeja de entrada;

Possuir recurso selecionável pelo driver para a digitalização de documentos A3 no alimentador automático;

Digitalização de documentos longos de no mínimo 3 metros através do Alimentador Automático de

Documentos (AAD);

Documentos com gramatura de 34 até 400g/m2;

Digitalização da frente e do verso do documento em uma única passagem;

Digitalização de documentos no tamanho A4, com resolução de 300 dpi e em modo preto e branco, tons de

cinza e colorido em 60 páginas por minuto (simplex) ou 120 imagens por minuto (duplex); Suportar

documentos de no mínimo 51 x 54 mm; Possuir no AAD, sistema de separação de folhas através de rolete de

contenção; Possuir interface USB 2.0 para conexão com computador; Resolução ótica de 600dpi; Resolução

de saída de lOOdpi a 1200dpi; Sensor de múltipla alimentação ultrasônico; Possuir ciclo diário de

digitalização de no mínimo 6.000 folhas; Possuir como fonte de iluminação a tecnologia LED para a

digitalização; Possuir proteção inteligente contra danos a documentos que monitora individualmente cada

papel tracionado no alimentador automático; Possuir fundo branco para digitalização de documentos de

baixa gramatura ou translúcido; Possuir drivers ISIS e TWAIN, com suporte para sistemas Windows 7 e

Windows 8; Software com as seguintes funcionalidades: Reconhecimento de caracteres em Português- BR

(OCR) para geração de arquivos PDF pesquisáveis, Word, Excel e PowerPoint;

Detecção e correção automática do ângulo e inclinação da imagem;

Rotação automática de imagem baseada no conteúdo do documento;

meyer@meyerr.com.br
Rua Comendador Palmeira.
N 552 - Farol l Maceió - AL

CEPS70B1-150

Fone: 82 2123.9500 Insc. Est.. 24.089.14\
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Conversão de imagens/texto em tons de cinza para preto e branco;

Detecção e eliminação de páginas em branco;

Possuir capacidade de eliminar ou preencher automaticamente perfurações oriundas de perfuradores de

papel nas imagens;

Possuir recurso para ênfase de linhas da imagem, para melhorar documentos claros;

Possuir recurso de suavização de fundo nas imagens para diminuir o tamanho do arquivo;

Possuir recurso para detecção automática de documentos coloridos ou monocromáticos;

Inserção, exclusão e reorganização de imagens do documento;

Gerar de saída TIFF, BMP, JPG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, DOC, XLS e PPT.

Suportar criação e gerenciamento de perfis de digitalização, contendo regras de nomes, formatos de

arquivos, separação automática de documentos por código de barras, podendo ser cada uma dessas

configurações diferentes para cada um dos perfis;

Possuir recurso para gerar arquivos de índices, utilizando códigos de barras e/ou OCR nas imagens

digitalizadas, e criar automaticamente estes arquivos nos formatos TXT, CSV ou XML;

Permitir rotacionar as imagens; Software de gerenciamento via rede de um ou mais scanners para monitorar

a troca de itens de consumo, mensagens de erros e atualização de drivers destes equipamentos.

Marca Fujitsu - Modelo fi-7160

Maceió-AL, 10 de março de 2015

reyer Comércio é^erviços Ltda

Vera Lúcia Gomes Oliveira

meyer@meyerf.com.br
Rua Comendador Palmeira,
N 552 - Farol l Maceió - Al

CEPÍ7051-150
.-,? 2123.9500

C N . P J . 01 199941/0001-^
Iriic.Est., 24.089.144-9
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,OSYS

> IMPRESSÃO > CÓPIA > DIGITALIZAÇÃO COLORIDA > FAX

ECOSYS M3550idn

MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO

IMPRESSORA

$
ECONÓMICA,

ECOLÓGICA
TECNOLOGIA

ECOSYS

A ECOSYS M3550idn é uma solução completa para otimização dos fluxos

de trabalho de documentos e para a realização de todos os seus principais

objetivos. Oferecendo seu poder multifuncional e sua mobilidade para

grupos de trabalho corporativos, ela combina impressões nítidas em preto

e branco de 50 ppm com funções de fax e digitalizaçSo em cores. Sua tela

sensível ao toque colorida personalizável de 7 polegadas, similar a de

um tablet, redefiniu o conceito de eficiência de trabalho ao possibilitar

o armazenamento das tarefas rotineiras, assim corno ao permitir um

rápido acesso aos aplicativos de negócios que trazem recursos adicionais
aos seus Fluxos de trabalho de documentos. Os consumíveis
de longa duração ECOSYS e o cilindro de alto rendimento fornecem a
solução ideal em economia e preservação ecológica, transformando esse

equipamento na opção certa para o seu negócio.

> Rápida Velocidade de Impressão de 50 Páginas por Minuto

> Impressão, Cópia e Digitalização Colorida e Fax Padrão

> Processador de Documentos Padrão de 75 Folhas

> Compatível com os Aplicativos de Negócios KYOCERA

> Tela Sensível ao Toque Colorida de 7 polegadas com Tela Inicial similar a

de um Tablet

> Consumíveis ECOSYS de longa duração

> Interface de Host USB Padrão para Digitalização e Impressão On-the-Go

Document Solutions
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ECOSYS M3550idn

TECNOLOGIA ECOSYS
O objetivo da KYOCERA é fabricar produtos da mais alta qualidade com
baixo Custo Total de Propriedade (TCO) e minimizar o impacto ambiental. As
impressoras ECOSYS possuem um cilindro de longa duração patenteado que
fica separado do recipiente do toner, eliminando a necessidade de substituí-
lo quando o conteúdo do toner acabada - reduzindo, assim, o desperdício
de recursos. As impressoras ECOSYS oferecem uma solução de impressão
que incorpora suprimentos de longa duração e um dos mais baixos custos
por impressão. Os custos operacionais de impressoras tradicionais com
cartuchos podem facilmente ultrapassarem muitas vezes o preço de compra
original durante a vida útil do produto.

AUMENTE O PODER DE SUA IMPRESSORA MULTIFUNOONAL ECOSYS
COM APLICATfVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS

* PINPOINTSCAN: Digitalize a partir do MFPpara seu PC tom mais velocidaá^úncÓes
B. e versatilidade.

-^^ DMSLINK: Simplifique o fluxo de trabalho de documentos através do

'~ imagens, distribuição, recuperação e arquivamento de longo prazo.

„,. • KYOCERA HOMEPOIHT: Pesquise paslas de documentos a partir de qualquer Multiíuncional
jft KYOCERA em rede.

, -, ACCUSENDER: Um método simples e seguro para enviar grandes documentos digilaiizados

t"íí para múltiplos destinatários por e-mail a partir do MFO KYOCERA selecionado.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configuração: Multiluncional Preto e Branco •
Impressão / Digílalizacão Colorida / Copia / Fax

Páginas Por Minuto: Carla: 52 ppm; Ofício: 42ppm,A4: 50 ppm

Tempo de Aquecimento: Até 21 segundos (energia ligada)

Primeira Impressio: Cópia: 8 Segundos ou Menos, Impressão:

Atí 8 Segundos;

Tela: Painel de Controle com Tela Sensível ao Toque de 7 polegadas

Resolução / Profundidade de BII: 600 x fiou dpi. 1.200 x 1.200

resolução interpolada multl bil

Memória: l GB Padrão, Expansível até 2 GB

Unidade de DISCO Rígido: HO-6Oinion.il (32 GB SSD);

HO-7 Opcional (lia GB SSD)

Duplex: Duple* Padrão Sem Empilhamento Suporta Papéis do tipo
A6, A5. A4.0ÍÍCÍO; (IA cm * 22 cm • 22 cm i 36 cm). 60-120 g/m'

Bandeja de Impressão Padrio: A6, A5, A4,Ofício; 500 Folhas

Dimensões / Pé»: 2)5 cm (U x 33 cm |P| x 7cm (Aí / 286 g (51.4 Ibsl

Ciclo Ur Funcionamento Mensal Máximo: 250.000 Páginas Por Mês

CONSUMO DE ENERGIA

Alimentação: 120v. 60Hi. 10.4A;

Máximo (incluindo op(Oes): 120V:

Impressão: 120V: 809 W;

Em Modo Pronto: 120V: 66,1 W;

Em Modo de Espere 120V: 2.6 W:

Desligado: 120V:0.5W;

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de Papel Padrio: Bandeja de Papel Individual para 500

Folhas. Bandeia Multiuso para 100 Folhas

Fontes de Papel Opcional*: Até quatro (4) Bandejas de Papel
para 500 Folhas (PF-3201 podem ser adicionadas

Capacidade de Papel: Padrão: 600 Folhas; Máximo; 2.600 Folhas

Tamanho do Papel: Bandejas: 14 cm x 22 cm - 22 cm x 36"

A6, A5. A4.Ofício; MPT: 7 cm x 15 cm - 22 cm x J6 cm

Gnmalun: Bandeja Padrão: 60 -120 g/m';
BandeiaMLjltiuso(MPT):30-220g/m'

Materiais de Entrada:
Bandeja PadrSo: Papel simples, Papel Bond, Papel Reciclado;

Bandejas Opcionais: Papel simples. Papel Bond. Papel Reciclado,

Envelopes:

Bandeja Multiuso (MPT): Papel Cartão, Transparências, Etiquetas.
Envelopes

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrio: Autenticação Local, Autenticação em Rede. IPsec,

SNMPv3. IEEE802.li. IPPsoore SSL/TLS. HTTP sobre SSL/TIS.

FTP sobre SSL/TLS. SMTP sobre SSL/TLS. POP3 sobre SSL/TLS.

Enhanced WSD sobre SSL/TLS. LDAP sobte SSL/TLS

Opcional: Kit de Segurança de Dados (E). Disco Rígido com Modo

de Sobrescrito. Criptografia de Dados do Disco Rígido

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador Padrão: PowerPC 465S / 667MHZ

PDLs/Emulatdes: PREStRIBE. PCLÓ (PCLSe/PCLXL), KPDL3 (PS3), XPS

Fontes: 93 Fontes Escaláveis para PCL/Postscript. 136 Fontes para

KPDL3(PS3). 8 Fontes para Windows Vista, l Fonte Bitmap

Compatibilidade com o SÓ Windows*: Windows XP/
Vista/7/8/8. l/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/

Server 2012/Server2012 R2

Compatibilidade com o SÓ Mac: Mac OS 10.5 e posteriores.
Compatível com o AirPrlnt

Interfaces: PadrSo: l O/100/1000 B as eTX. USB 2.0 de Alia

Velocidade, 2 Interfaces Host USB Hosl. l Slot de Expansão;
Opcional: 10/100/lOOOBaseTX (IB-SO para Dual NIC);

Impressão em Rede e Protocolos Suportados: TCP/IP, IPv4. IPv6;

HTTP, LPD, FTP, 1PP. RawPort, LLTD. SNTP. DHCP. SMTP. POP3.
DNS.SNMPvl/v2.WSD

Drlvers: KX Driver, Mini Driver. KX Driver para XPS. Network Fax

Driver, PPD para MAC. PPD para Linux

Utilitários: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Vlewer. KYOCERA

Net Direct Prínt. Command Center RX

Caixa de Documentos: Caixa de Ferramentas para RAM baseada

em Impressão Confidencial, Teste e Retenção. Armazenamento
de Trabalhos*. Memória Removível paia Imprimir a partir de/

Digitalizar para USB

Extensão PDF: PDF de Alta Compressão, PDF/A. PDF Criptografado

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÀO

Tipo de Digilalizacio: Escâner Colorido e Preto e Branco

Resolução de Digltallzacao: 600dpí. 400dpi. 300dpi, 200dpl,

200x400dpi. 200xlOOdpl

Formatos de Arquivos:

Preto e Branco: TIFF.XPS.PDF;

Colorido: TIFF, JPEG. XPS. PDF, PDF/A

Velocidades de Dlgllaliiaçio: Mono: 300 dpi • 62 ipm Simplex;
27 ipm Duplex: 600 dpi • 42 ipm Simplex; 18 ipm Duplex;

Colorido: 300 dpi • 42 Ipm Simplex; 18 Ipm Duplex;
600 dpi 21 ipm Simplei; 9 ipm Duplex

Conect ivid a de/Protocolos Suportados: IO/ 100/lOOOBaseTX, TCP/

IP; USB 2.0 de Alta Velocidade

Kmfões de Dlgitaliiaçào: Digitalização para Pasta (SMB).
Digitalizaçao para e-Mail, DigílalizaçSo para FTP, Digitalização
para FTP sobre SSL. DigltalijaçSo para USB. Digitali/acão WSD,

DlgltallzaçaoTWAIN/WlA

Tamanho Original: Através de DP: Statemem até Ofício
14 cm «22 c m - 2 2 cm x 36" (Vidro: até U cm x 36 cm

Drlvers: Driver TWAIN. Driver WIA

ESPECIFICAÇÕES D6 COPIA

Modo de Imagem: Texto. Foto. Texto/Foto. Gráfico/Mapa

Cópia s Contínuas: 1-959 / Autorreinícioeml

Recursos Adicionais: Ampliação Automática, Selecto Automática

de Papel, Início Automático, Alteração Automática de Bandeja.
Copia Prioritária. Programas de Trabalho

Gerenciamento de Trabalhos: 100 Códigos Departamentais,

Programas de Trabalho, Teclas de Atalho

Ampliação/ Zoom: Tamanho Real. 7 Ta*as Predefinidas de
ReduçSoe 5 de Ampliação, Taxas de Zoom de 25% a 400% em
incrementos de 1%
PROCESSADOR DE DOCUMENTOS

TTpo / Capacidade: Processador de Documentos com Reversão

Automática Padrão / 75 Folhas

Originais Suportados: 14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm

Grã m aturas Atei lavei s: Simplex: 49 120 g/m', Duplex 49 120 g/m'

ESPECIFICAÇÕES DO FAX

Compatibilidade / Compressão de Dados:

Grupo ITU T 3 / MH. MR, MMR. |BIG

Velocidade de Transmissão / Velocidade do Modem:

Até 3 Segundos por Página / 33.6 kbps

Memória do Fu: 3.5 MB

Driver: Driver de Fax em Rede

Recursos do Fai: Transmissão/Recepção Duplex. Discagem por

Um Toque (100 números). ComutaçSo entre FAX/TEL, Transmissão

Sequencial (até 100 entradas), Discagem Rápida (200 números).
Relatórios de Fax

OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL

Até quatro (4) Bandejas PF 320 podem ser instaladas

ALIMENTADOR DE PAPEL PF 320

Capacidade de Papel: 500 Folhas

Tamanho do Papel / Gramatura: Carta.Ofício. M. A5. B5 / 60 • 120g/m1

Dimensões / Peso: 38 (m (L) * 41 cm (P) x 12 cm (A)/4 kg

PT-320 VOLTADA PARA BANDEJA

Capacidade de Papel: 250 Folhas

Tamanho do Papel / Gramatura: 22 cm x 28 cm. 22 cm » 36 cm /
OÍ1cio2, Al, A5,B5,A6, Fólio

Dimensões / Peso: 25 cm (L) f 33 cm (P) x 84 cm (A) / 7686 g (0.63 Ibs)

OPÇÕES ADICIONAIS

Memória: l GB via 144 pin DDR3 SDRAM DIMM

Disco Rígido: HD-6: 32 GB SSD; HD-7:128 GB SSD

Cartio SD: Cartão SOHC - 32G: 32 GB SD";
Cartão SDHC - 16G: 16Gfl SD"

NIC Adicional: IB-50Glgabil NIC

Segurança: KI1 de Segurança de Dados (E), Kil de Autenticação

de Cartão (B)

CONSUMÍVEIS
Toner: TK-3122 - 21.000 pág (acompanha loner inicial de 10 000 pág)
KltManutencao: MK-3132 - 500 000 pág (acompanha Cilindro)

'Disco Rígido Opcional ou Cartão SD Opcional Necessário para

Armazenamento de Trabalhos e Cópia Rápida
"CaiIão SD Opcional Necessário para Aplicativos de NegÚclocom

a Tecnologia HvPAS

As especificações e o desenho estão sujeitos à mudanças sem aviso prévio.

Para saber as últimas novidades sobre coneclividade. acesse www.kyoceradocumenlsolutlons.com.br
ECOSYS, PlnPoint Scan, DMS Link, HomePOINT e AccuSender são marcas registradas

das Empresas KYOCERA.
MAC são marcas registradas da Apple. Inc.
Outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

KYOCERA Document Solutions Braíil
www.kvoceradoeumentsolutions.com.br

©2014 KYOCERA Document Solutions Brazil
IC Í855D400409

Document Solutions
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MC780

OKI

O Multifuncional Color feito para melhorar sua
produtividade e fluxo de trabalho.

MC780

-,1 OKI e

/A O Meio ambiente
Compilnr*t com o ENERGV STAR* Maior ellclência no consumo de energia

Mul(lrun(lonilld*di Um equipamento, variai fun<i>s

Imprwiio Dupln (lr«il« « .uso) Eronomia de recurws

Modo D«p SlMp Balio consumo de energia (<2W)

Ixnolofii LIO Pente de LEOs com longa duração « «ha eficiência
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O MC780 da OKI é o multifuncional color ideal para escritórios pronto para
^atender o seu fluxo de trabalho

Destaques:
• Velocidade de impressão: Até 42 ppm em Cores ou Mono1

• Capacidade de papel padrão: 630 folhas
• Capacidade Máxima de Papel: 3.160 folhas com opcionais
• Capacidade de Saída: 500 folhas viradas para baixo
• Grampeador: Off line para até 20 folhas

Características:
• Impressão, Cópia, Digitalização e Fax

• Processador de 1,2 GHz

• Memória padrão / máxima de 2G8

• Disco rígido de 160 GB padrão

• Conexão de rede Gigabit e USB de alta
velocidade

• Imprima e dlgitallze facilmente através de um
pen drive

>
• Bandeja MuIti-propósito para 100 folhas

• Impressão e cópia Duplex (frente e verso)
padrão

• Resolução de impressão de até 1200 x
600 dpi

• RADF-Alimenlador automático para
digitalização frente e verso para até
100 folhas

• Visor LCD touch screen de 9" para fácil
visualização e acesso às funções

• sXP (smart Extendable Platform) para
integração com plataformas baseadas em
Web Service1

• Primeira página impressa em cores em até 9
segundos e mono em até
8 segundos1

• Opcionais: Wireless; Bandejas para 530
folhas; Bandeja de Alia Capacidade para
2000 folhas; Base com rodízios

O multifuncional OKI MC780 combina
resultados de alta qualidade de maneira
prática, rápida, to n fia vê l e de fácil operação.
Um multifuncional compacto que cabe
facilmente em seu ambiente.

É a solução perfeita para grupos de trabalho
de médio porte - Otimize a produtividade de
sua equipe - o OKI MC780 é rápido: imprime
ou copia até 42 páginas por minuto, tanto em
cores como em mono. A primeira página em
cores impressa em apenas 9 segundos1!

Conta com alimentador automático de
documentos (RAOF) capaz de digitalizar
ambos os lados de um documento de
maneira ágil. É resistente e desenvolvido para
altos ciclos de trabalho, podendo operar com
grandes volumes de cópia € impressão diária.

Dígitallze seus documentos no multifuncional
ou a partir de sua estação de trabalho -
transforme documentos impressos em
arquivos eletrônicos com múltiplas opções
de segurança e criptografia. Digitalize
documentos em cores ou mono, e envie-os
para o seu PC, pasta de rede ou salve em um
pen drive através da porta USB, ou ainda,
para uma lista de endereços de e-mail.

Você também pode visualizar remotamente
e digitalizar seus documentos para o seu PC
através da conexão de rede.

A praticidade do E-FJllng - Armazene ou
transfira seus documentos a partir do disco
rígido interno de 160GB do OKI MC780.
Acesse o conteúdo das pastas públicas
através do painel ou direto do PC. Você
também pode definir senhas para usuários
específicos ou ainda compartilhar pastas com
um departamento de sua empresa.

Fax completo- O OKI MC780 conta com fax
de duplo acesso, além de fax via Internet 1.37,
agenda para armazenar até 3000 contatos,
digitalização frente e verso e a facilidade de
poder enviar faxes dírelo do PC.

Facilite seu trabalho - OKI MC780 já vem
pronto para acesso ã rede e dispõe de
painel touch screen colorido de 9", teclado
alfanumérico e teclas intuitivas com funções
dedicadas.

1 Resultados de desempenho publltados com base em lestes
de laboratório, imprimindo em folhas lemanho Carta oo modo
Simplex {frente do papel). Resultado: individuais podem
variar.

1 Algumas funcionalidade! da plataforma OKI sXP sio opcio-
nais e podem requerer tustomizacò>s. consulte-nos para
mais detalhes.
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Assuma o controle do volume de impressão em cores, otimize o fluxo de
trabalho e reduza seus custos. Contribua com o meio ambiente.
O multifuncional OKI MC780 oferece
excelentes resultados em alta velocidade.
Ele também permite que você controle a
qualidade e os custos com impressões. Aqui
vão alguns exemplos de recursos com
valor agregado:

Tecnologia de impressão HD Color -Alta
Defin ição em Cores.
Para uma impressão de qualidade que
visivelmente realça seus documentos, a
tecnologia de impressão High Definition Color
da OKI combina a impressão multinível dos
pentes de LED de alta definição, o exclusivo
toner microfino e o monitora mento contínuo
da estabilidade de cores. Esta combinação
de recursos garante maior profundidade
e detalhes de cores para impressões com
acabamento brilhante, mesmo em papéis
comuns.

Monitoramento e controle de Impressão.
O aplicativo )ob Accounting1 que acompanha
o OKI MC780 permite restringir impressões
por usuário ou grupos e ainda facilita o
gerenciamento dos trabalhos dentro de um

limite de custo de impressão. Com ele você
pode gerar relatórios através da rede, coletar
dados sobre volume de impressão, tamanho
e tipo de mídia utilizada e consumo de
suprimentos.

O OKI |ob Accounting1 também permite o
monitoramento sobre o uso do OKI MC780,
através da criação de registros com dados
sobre nome do usuário, aplicativos usados e
número de páginas impressas ou copiadas.
Estes dados podem ser úteis na análise das
diretrizes de impressão em prática na sua
empresa, ou ainda na criação de um modelo
mais economicamente eficiente para o
seu negócio.

Otimize sua eficiência. Reduza o impacto
ambiental.
O OKI MC780 possui uma série de recursos
quando se trata de redução de consumo
de energia. Assim, além de economizar
em energia elétrica, sua empresa também
contribui com menos emissão de carbono:

• Certificada pela Energy_Mar® menor
consumo de energia, especialmente no modo
Deep Sleep

• Multifuncionalidade - um único
equipamento com vários outros recursos

• Deep Sleep - permite operação consumindo
menos de 2W

• Impressão Duplex - diminui o consumo de
papel, imprimindo em ambos os lados do
papel

• Função Economia de Toner - permite reduzir
0 uso de toner ao imprimir rascunhos ou
documentos em formato livreto

Preocupados com o meio-amblente,
desenvolvemos o Programa de Sustentabllidade
OKI, que busca reduzir os riscos de degradação
ambiental ao destinar corretamente
suprimentos e equipamentos pós consumo.
Consulte o slte:
www.sustentabilidadeoki.com.br

1 - Em virtude das características específicas òe cada
impressora, a forma deaprrsrnlafio das informações
nos relatórios do aplicativo podem variar.

Teclado alfanumérico: Insln números de fax, códigos e
quantidades de tópl» tm um toque

OKI MC780 e a solução sXP
(smart Extendable Platform)

A plataforma sXP oferece recursos que
otimizam e simplificam o processamento
e o fluxo de impressão. A flexibilidade
da arquitelura permite que parceiros OKI
criem soluções customizadas para os
multifuncionais atenderem demandas

específicas.

Aumente a eficiência de seus processos de
negócios através de uma série de soluções,
hospedando e gerenciando o conteúdo em
servidores. Isso facilita a manutenção e
replicação do conteúdo para um ou vários
equipamentos, além de não interrompei n uso
das outras funções do equipamento, como
impressão, cópia e digitalização.

A interface web do OKI MC780 permite ao
usuário interagir com os conteúdos através do
painel touch-screen.

E, quando novos aplicativos forem
desenvolvidos para seu negócio, eles poderão
ser adicionados ao fluxo de trabalho usando a
tecnologia da plataforma OKI sXP.

Painel touch screcn de 9 polegadas: facilita a navegação, ollmlia a
produtividade e permite o acesso i soluçBes baseadas na Web

Bandeja 530 folhas
Código: 45*66501

Bandeja 2.000 folhas
Código: 43393301

Bandeja 530 folhas
Código: 45466501

Base com rodízio
Código: 45466601

Bandeja 530 folhas
Código: 45466501

Bandeja 530 folhas
Código: 45466501
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MC780
Especificações

Imprfíslo

•Opta

Difttallzacao

FM

Painel de operação

Utilitários

Agenda d* endereço

Memória

Uso d* papel

Seguram,»

Ambiente

GíTpjrrtiB

USA
OKI DATA AMEHICAS. INC.

MC780dn
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MÉXICO BRASIL ARGENTIN

OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C. V. OKI DATADO BRASIL INFORMÁTICA LTDA. OKI DATA

Informações para pedido ^ —
Otitrlcào CÓdlfO

MC780(120V) 61601S01

Opcionais

2". 1" c i" bflni1f|.is par.i S Kl fulh.is cada ú^'.f,6riUl

Bandeja de Al i , i capacidade para 2000 folhas Ú5393301

Base com Rodízios 45466601

Klt Wlreless (Antena + Placa Wl-fl) BR10000277

Suprimentos

CarluchodelonerCIano ll.SOOpág3 45596211

Cartucho deTon.fr Magent a ll.SOOpãg1 65396210

Cartucho de Toner Amarelo 11.500 pág1 45396209

Cilindro de Impressio Prelo 30.000 pág" 45395712

Cilindro de Impressão Ciano 30.000 pág4 45395711

Cilindro de Impressão Magenta 30.000 pág4 45395710

Cilindro df Impressão Amarelo 30.000 pág4 45395709

RCCMIB pirão Grampeador Off-Una

Cartucho de grampos 3.000 Un 45513301

Serviço*

Instalação física e lógica - até SOkm 5V10000265

Upgrade para garantia on-site - ali SOkm SV1000026Ú

Upgrade para garantia , n v» . 12 meses

Upgradr para garantia on-sile t 2á meses

até 50km SV10000263

Extensão garantia balcão* 12 meses SV10000260

Extensão garantia balcão t 24 meses SV90000261

Instalação ffsica e lógica - até lOOkm SV20000265

Extensão garanliaon-sile» 12 meses

alélOOkm 5V20000262

Extensão garantia on-slte t 2ú meses

ale lOOkm 5V20000263

Códlp) pára cartlfkiclo

MC780dn (1 ?OV) N31400A

1 Resultado* de desempenho publicados com base em testes d e

laboratório. Resultados individuais podem variar.

' Com base no Gráfico de tesle ITU-T no 1.

'Vida útil estimada, corn base na norma ISO/IEC NBR 19798.

* Vida útil estimada em imprfssio de 3 pagrnas por trabalho

em formato A4 (pode variar dependendo do número de páginas

m pré s sã s por tarefa).

"A garantia de 90 dia s oferecida para supiimentostonlfa

defeito de fabriea(io nio se confunde com o esgotamento

em 1,1 /.i n da ulilirafio ou mau uso e independe do volume de

pi giras produildas. Caso a quantidade de páginas p'evlsta seia

atingida dentro destes 90 dias, a garantia perde a validade, em

Para mais informações sobre serviços e
produtos Oki - inclusive as extensões de garantia -
entre em contato conosco pelotel. 11 3543-5500
(Capital e grande SP) e 0800 11 55 77 (outros
estados) ou visite nosso site www.okidata.com.br

OIOI 3 Oki Dita Anwrlcai. Inc. OKI Bf | T.M.: Wmdoí» Rr|. T.M.. Miciulofl

( orj.., Mac Píf J I M . A|i|.lf C nmpulf! In. , PCL Rtg. T. M., llr~l.11 Pgcklld

CD.: UM ir lata T.H.. Univriul Stnal Bi» Implfrrrntan Fórum, Inc.; ENERGV

r«p*cllvoi proprirtini».

ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

V03
COLOMBIA/ECUAOOR/VEHEZUEIA

/CEHTROAMÍDICA Y CARIBE

OKI DATAAlWERICAS, INC.

SUCURSAL COLÔMBIA

S/CMILE/PARAGUAT/PERÚ/URUGUAY CARRERA 13*97-51. OFICINA 101

AMEMICAS, INC. BOGOT* COLÔMBIA

2000 BISHOPS GME BLVD.

MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620

TEL: 800.0KI.DATA (800.654.3282)

FAX: 856.222.5320

WWW.OKI.COM.BR

MARIANO ESCOHEDO. 748 8- Piso

COL. NUEVAANZURESC.P. 11590

M É* iço. D.F.
TEU 55.5263.8780

FAX: 55.5250.3501

Av. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100

BLOCO C - 4? ANDAR

04726-170-SÍO PAU LO-SP-BRASIL

Teu 11.3444.3500

FAX: 11.1444.3502

SUCURSAL ARGENTINA

UGAHTE 3610 Piso ú°(1605) OLIVOS

BUÍMOS AIRES, ARGENTINA

TEL:+54 11 52887500

FAX: +54 11 5288 7599

TELí+5717045159
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Datasheet i uiitsu l i

Datasheet
Fujitsu fi-7160
O scanner de entrada com AAD da h Vnrs (|ue

benefício

O melhor custo-benefido da categoria

O fi-7 1 60 digitaliza documentos A4 em cores a

uma velocidade de 60 ppm / 1 20 ipm, ofere-

kcendo um desempenho de custo inigualável.

Interface de alta velocidade

O scannef suporia USB 3.0 para transferência

de dados em alta velocidade entre o scanner e

o computador.

Equipado com LCD (Tela de Cristal Líquido)

A tela LCD está instalada no painel de opera-

ção para exibir as configurações da digitaliza-

ção, o número de folhas digitalizadas, e o

statusde erro.

Função de proteção avançada do papel

A nova tecnologia iSOP (Proteção Sônica Inteli-

gente de Papel) reduz o risco de dano aos

documentos ao parar a digitalização quando o

scanner detecta o som de atolarnento de pa-

pel.

iGerenciamento centralizado de vários

scanners

O aplicativo incluso "Scanner Central Admin"

permite a você administtar vários scanners

juntos. Por exemplo, você pode atualizar as

configurações e drivers do scanner, bem como

monitorar o status da operação de cada scan-

PaperStream IP - processamento de imagem
de alta qualidade
PaperStream IP é o driver do scanner para fi

Series que ê baseado no padrão 1WAIN / ISIS.

Com processamento avançado de preto e

branco, vários documentos podem ser conver-

tidos facilmente e automaticamente em

imagens adequadas para OCR

(Reconhecimento ótico de caracteres). Ima-

gens de alta qualidade podem ser criadas

sem-configurar antecipadamente as defini-

ções de digitalização.

PaperStream Capture - melhora a

digitalizaçàoem lote

PaperStream Capture é um aplicativo para

digitalizar e administrar os dados digitaliza-

dos usando os scanners fi Series. Quer seja

ajustando as configurações da digitalização

ou realizando digitalização em lotes, você

pode completar estas tarefas facilmente com

a interface de usuário amigável. Com a cone-

xão fácil com o PapeiStream IP, você pode

realizar o processamento de imagem de alta

qualidade e ao mesmo tempo digitalização

em lote.

Folhas de Transporte ScanSnap*

Folhas de transporte permitem que você

digitalize documentos, fotos ou recortes mai-

ores que o tamanho M. Documentos maio-

res que o M (tais como A3 ou B4) ou fotos e

recortes que podem ser facilmente danifica-

dos podem ser digitalizados quando usar

Folhas de transporte.

"Fnlhd!, de Udmpoiti.' S(.dióiidp(!) folheis (JDI (iinjuiito)

p<Hk'i!i sei ddquitiddí, separadamente

(A Follid de tídiispoile deve ser substituidii aproximada

mente <i tM\a 500 dtgltallzaçfles)

'âqina i < l r / http://www.fullisu.com/br/serekes/scanneiyworkgip/fi7160^
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Datasheet .\\

Detalhes técnicos
FUHTSU

Sistemas Operacionais suportados Windows® XP (32-bit / 64-bit), Windows* Vista™ (32-bit / 64-bit), Windows» Server™ 2008 (32-
bit / 64-bit), Windows® 7 (32-bit / 64-bit). Windows* Server™ 2012 (32-bit / 64-bit) e Win-
dows® 8 (32 b i t / 64 bit), Linux (SANE)

Tipodescanner AAD (Alimentador Automático de Documentos)
Modos de digitalizacão Simplex e Duplex; Colorido, Escala de cinza e Preto e branco
Sensor de Imagem CCD Colorido (dispositivo de carga acoplada) x 2 (frente x l, traseira x 1)
Fonte de luz Conjunto de LED branco x 2 (frente x l, traseira x l)
Detecção de alimentação múltipla
Tamanho de documentos

Sensor x 1 ulUassónico de detecção de alimentação múltipla, sensor de detecção de Papel
Mínimo no AAD: 50,8 x 54 mm *1; Máximo no AAD: 216x355 ,6mm; Documentos longos: 216
x 5.588 mm *2; Suporta a digitalizacão de documentos A3 através da Folha de transporte

Gramatura do papel (Espessura) *3 27 até 413 g/m'; 1,4 mm ou menos para cartão de plástico *4
Velocidade de digitalização (A4, Colorido,
Escala de cinza, Preto e branco) *5*6*7

Simplex: 60 páginas por minuto (200 / 300 dpi)
Duplex: 120 imagens por minuto (200 / 300 dpi)

Capacidade da bandeja de entrada 8 80 folhas (80g/m?) (Realimentação continua)
Volume diário 4.000 folhas *13

Cores de fundo Branco/Preto (Selecionável)
Resolução ó t iça 600 dpi

Resolução de saída *9 (Colorido 24-bit, Esca-
la de cinza 8-bit e Preto e branco 1-bit)

50 a 600 dpi (ajustável por incrementos de 1 dpi), 1200 dpi *10

Processamento interno de vídeo 65.536 níveis (16-bits)
Interface*! l USB 3.0 (USB 2.0 também disponível); Conector formato Tipo B

Recursos de imagem Alinhamento automático da imagem; Compactacão JPEG através de hardware; Correcâo auto-
mática de orientação -90°, 90° e 180°; Detecção automática da orientação do documento; De-
tecção automática de cores; Detecção automática do tamanho do documento; Difusão de erro;
i-DTC; DTC-Avançado; Pontilhamenlo; Ênfase na imagem; Remoção de abas; Remoção automá-
tica de páginas em branco; Remoção de orifícios; Remoção de tramas (Moiré); Remoção ele-
trônica de cores; Saída multi imagem (Preto e branco/Colorida e Prelo e branco/Tons de cinza);
Separação horizontal automática da imagem; sRGB;

Alimentação A C 1 0 0 a t é 2 4 0 V ± 1 0 %

.Consumo Modo de operação: 38 W ou menos; Modo de hibernação: l ,8 W ou menos; Modo Automático
de Espera (DESLIGADO): 0,35 W ou menos

Ambiente de operação Temperatura: S até 3 VC; Umidade relativa: 20 j té 80% (sem condensação)
DimensõesLxPxA*12 3 0 0 x l 7 0 x 163mm

Peso 4,2 kg

Software e drivers inclusos Diivci P.ipnSliíMin II1 (TWAIN/ISIS), Suílw.m* OpcmliOM P.inH, din-i <lr i<>uipn,ii,in drnm.
PaperStream Capture, ScanSnap manager for fi Series, Scan to Microsoft® SharePoint», ABBYY
FineReader for ScanSnap™, Scanner Central Admin Agent

Software e drivers inclusos ENERGY STAR*eRoHS

Itens inclusos Bandeja de cntmda; (.ihndr loii,). ( . i lmUSH, UVI) KUMdn inM.iLiuio, l nnic de <iliinniUi(.io
externa

"*Í A área mínima de digifaliMçSosompnte se aplica usando o AAD (Alimentado! Automático de Documentos) N3o há limitação quando usar
o Flatbed
*/ Pudr diqii.ili7.ir documentos mais longos que o tamanho Ai Quando usai o PapnStieam IP (TWAIN/ISIS] para digiMlizar A 700 dpi, o
(ompllilipntij máximo de cllyllali/c^áo é S SfiHmm
*J O ppso do papel someiMP w aplita usando o AAD Não hA limiia^âo quando usai o llrtthpd
*4 Capai de digilalizai até 3 cailfics de <ada VP/ (Noia não uiporta alimentarão de cartões multi lelevo
*5 As velocidades reais ÒP digitah/a^áo s3o aletadas pela tiansmissào de dados e tempos de piocessamenlo do sollwaie
*6Comt)iessâo|PEG
*7Compiessão IIFFG4.
*8 A capar idade máxima valia dependendo da qiamatuia do pape!
*9As iPS(]lLir,orsmáxl(Tiasrie salda podem vai lar. dependendo do Ia m a n lio da a lea spndodiqitaliHdaeseoscanneiestádiqHali/andnei
simplesouduplex.
*10As limitações de ríigit,allzac5o liazldas pelo mododedigilalizai, taiiMnhododorumentoe memória disponível, podem ocorrei q u ande
riigilaliíanòo em altas resoluções (600 dpi ou supeiioi]
*11 (LonpxSoconiUSBí.OÍ 2 Oipquei quea polia USBPo hubsupoitemoUSB 3 0 / 2 0 Note ainda qup a vplotidade de diglialiíacSo tam
bem diminui quando usai o USB l l
*1 ? Excluindo as bandejas de entiada e salda
*13 Possível até 6 000 lolhas

http://www.futltsu.com/br/sf nnets/wotkqrp/fi7l60/
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M E V E R

ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015
DATA 10/03/2015 AS 15:30 HS

DECLARAÇÃO

v

Declaramos que os equipamentos propostos são novos, de primeiro uso e em linha de fabricação.

Meyei^Cornércio e Serviços Ltda

Maceió-AL, 10 de março de 2015

meyer(u>mey err.com. br
Rua Comendador Palmeira,
N1.'.; l.n.il | MUcm Al Fone: 82 212

i rj n i i l I9T931/OQ01
• •
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17/9/2014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaçâo cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.199.931/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
17/05/1996

NOME EMPRESARIAL

MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

MEYER - MAQUINAS DE IMPRESSÃO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônlcos de uso pessoal e doméstico
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados
anteriormente
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizávels
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customlzáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
82.19-9-01 -Fotocópias
80.20-0-00 - Atlvidades de monitoramento de sistemas de segurança
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente
82.99-7-99 - Outras atlvldades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R COMENDADOR PALMEIRA

CEP
57.051-150

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

BAIRRO/DISTRITO
FAROL

NÚMERO
552

MUNICÍPIO
MACEIÓ

COMPLEMENTO

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

UF

AL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 17/09/2014 às 14:19:04 {data e hora de Brasflia).

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp 1/2
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

Contribuinte
Confira os dados de sen cadastro e. no caso de haver divergência(s). providencie a atualizaçào junto à SMK

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ -AL
;'»*«'/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF

CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

^^

M.

f CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL - CIC

[IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Nome/Razão Social
MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

[Titulo do Estabelecimento (Nome de Fantasia)
MEYER MAQUINAS DE IMPRESSÃO

Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ÉCat. do Estabelecimento [Suj, Tributária Tipo Cadastro
prestação de Serviço (l.S.S.Q.N /T.L.F. ,| Permanente

Sit. Cadastral Opt. Sim
Ativn ^10

C.M.C

900279656

CNPJ/CPF

01 19Q 931/0001-23

Dat Inicio Ativ.
2/7/1996

pies Opt. SIMEI

Não

Sócios ou Responsáveis Legais
Inscrição CPF/CNPJ Nome
116934 444.920.494-87 MONICA LÚCIA BARBOSA NICACIO
178504 677.035.184-68 VERA LÚCIA GOMES OLIVEIRA

ENDEREÇO/ LOCALIZAÇÃO

[Logradouro Número CEP Bairro

[RUA -CDOR PALMEIRA OOÍ>í>2 [57051-150 FAROL

[Complemento

|

.«
Munlcl
MACE

>lo UF

O ALAGOAS

ATIVIDADES ECONÓMICAS

Grupo. u * Ativldade Económica TipoGrupo
47 47512 1 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Primária
B5 95291 " ' REPARAÇÂO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS secundária

§5 95215 0 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO Secundária
95 95118 0 -REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS Secundária!
77 77331 0 -ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS Secundária
62 62040 0 -CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Secundária
62 62031 0 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÂVEIS Secundária'
62 62023 0 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÂVEIS Secundária
62 62015 0 -DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA Secundária
47 47890 7 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO Secundária
62 62091 0 - SUPORTE TÉCNICO. MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Secundária

Emttldo conforme decreto n° 6284 de 12/11/2002 em 09 de Março de 2015
Validade - 60 dias a partir da data de emissão.
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30/1LV2014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
Superintendência de Receita Estadual - SRE
Secretaria Adjunta da Receita Estadual
Diretoria de Cadastro "d

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie
junto â SEFAZ a sua atualização cadastral.
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade
dos dados contidos.

Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças - PGF
j" Secretaria Executiva de Fazenda do Estado de Alagoas - SEFAZ
% Secretaria Adjunta da Receita Estadual - SARE

Diretoria de Cadastro - DICAD

NUMERO CACEAL
240.89144-9
CNPJ/CPF

01.199.931/0001-23

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 'N(Í'°°EQA™DADE
r* A n * OTO A i 10/07/1996
C Al) A b KAL OPTANTE PELO SIMPLES ?

NÃO

RAZÃO SOCIAL

MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

NOME DE FANTASIA

MEYER - MAQUINAS DE IMPRESSÃO

CÓDIGO-DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÓMICA

4751200 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática (PRINCIPAL)
5829800 - Edição Integrada à Impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos
6201500 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customlzávels
6203100 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6204000 - Consultoria em tecnologia da informação
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet
6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet
6399200 - Outras atlvidades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
8020000 - Atlvidades de monltoramento de sistemas de segurança
8219901 -Fotocópias
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente
8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9529199 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados
anteriormente
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO- DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
15 - SOCIEDADE P/COTAS RESP LTDA

LOGRADOURO
R COMENDADOR PALMEIRA

CEP
57051-150

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

BAIRROíDISTRfTO
FAROL

NUMERO
552

MUNICÍPIO
MACEIÓ

COMPLEMENTO

UF

AL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
30/10/2014

Data de Emissão: Quinta, 30 de Outubro de 2014, às 09:36:07 (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:

08002841060
CAL- CCMTEW

•SEFAZ

http://apl03.sefaz.al.gov.br/dicad/tic.php 1/2
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S 02/1^014

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DfVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 01.199.931/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos temos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente
â situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n2 3, de 02/05/2007.
Emitida ás 04:31:54 do dia 28/10/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/04/2015.
Código de controle da certidão: AFCA.B1BB.92ED.F015

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF n2 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria
Conjunta PGFN/SRF r>S 1, de 19/05/2006.

:̂/*mwTec»ta.fazenda.gw.br/Af̂ 1/1
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02/1AÍ014

BRASIL

Confirmação de Autenticidade da Certidão

Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal
CERTIDÃO

Confirmação de Autenticidade das Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 01.199.931/0001-23
Data da Emissão : 28/10/2014

Hora da Emissão : 04:31:54

Código de Controle da Certidão : AFCA.B1BB.92ED.F015

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 28/10/2014, com validade até 26/04/2015.

Página Anterior

http://Www.recata.fazeoda.gov.br/X\plicacoes/ATSPO/C ertidao/certaut/C ndC onj unta/C onfirmaAutenticResJtado.asp 1/1
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ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA GERAI, DO ESTADO

PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

DADOS DO REQLJERENTE/CONTKIBUIM í

NOME ou NOME EMPRESARIAL
MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS L I D A
CNPJottCPK
01199931/0001-23
I.(K;H\I)()V RO (rua, avenida, **lr«d»,«in)rntiimlr» .ri.
AV. COMENDADOR PALMEIRA
COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
MACEIÓ

R í i o u C A C K A L
24089144-9

BAIRRO ' D I S I H I 1 O
FAROL

ur
AL

N°
552
CEP

57.051-150
TELEFONE / CONTA
(82)2123-9500

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar quaisquer dividas de

responsabilidade do contribuinte acima que venham a ser apuradas, é certificado que. mandando rever

os registros da Divida Ativa do ESTADO DE ALAGOAS, venficou-se existir inscrição em divida

ativa cm nome do Requerentc.Contudo. a exigibilidade desta inscrição está suspensa, a teor do art.

151. inc. V, do Código Tributário Nacional (CTN - Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966), Em

decorrência a decisão judicial ( antecipação de tutela ) nos autos de n° 0005740-56.2010.8.02.0001.

E, para constar determinei que fosse extraída esta CERTIDÃO POSITIVA COM

EFEITO DE NEGATIVA EM NOME DA PESSOA JURÍDICA AQUI REFERIDA

Esta certidão, ademais, refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no

âmbito desta Procuradoria da Fazenda Estadual, não constituindo, por conseguinte, prova de

inexistência de débitos constituídos definitivamente onde não caibam mais recursos administrativos,

ainda não inscritos, junto à Secretaria de Estado da Fa/cnda.

Emitida no dia 13/01/15

Válida por 60 dias a partir da data de emissão.

Código de controle da Certidão: 1204-007207/2014

Por fim, conforme disposto no artigo 206 do CTN. este documento tem os mesmos

efeitos da Certidão Negativa expedida de acordo com o artigo 205 do referido Código, por existirem

em nome do contribuinte somente débitos na condição acima referida.

CERTIDÃO
Certifico haver conferido e autenticado a

e fotocópia com Otfjginal que me
resentado. Dou>T ^

da verdade

• urr i fioil
C J Nailrr/» O:n, ;r>*»flLr j i

"n

ç'ado

RESPONSÁVEL
PK(K l RADOKIA DA FAZENDA ESTADUAL

gfratfojbriand. n° 2578-A, Prado, Cep. 57.010-070, Maceió
AL. Fone ( 8 2 ) 3315.1015.
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND 15633 / 2015

Tipo do Contribuinte
Contribuinte Económico
Inscrição: 900279656 Identificação: 197463

Contribuinte
•4EYER COMSRCIO E SERVIÇOS LTDA C-N.P.JJC.P.F.

(111 .- i :*

Situação Cadastral
Aprovado

Logradouro / Número l Complemento / CEP / Edifício / Loleamento
SUA - CDOR PALMEIRA, N°: 00552,
57051-150,
Quadra: , Lote :, Loteamento: ^___
Bairro: FAROL Cidade: MACE IO
Data Expedição
04/03/2D15

Vallrtadc
02/C7/2C15

H' Protocolo
O

Data Protocolo
04/03/2015

\ica do Terreno; 0,00 C, 00
M." Da Autenticidade: 726. 39A. 539 . A6A

Certificamos, com fundamento nas informações exaradas no processo
Administrativo acima indicado, e as constantes em nosso Sistema de
Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a
Fazenda Municipal de inscrever e cobrar-as dívidas que venham a ser
apuradas, com referência ao preserve instrumento, que em relação" ao
contribuinte/imóvel acima identificado inexiste débito impeditivo a
expedição desta certidão.

*******
*******•******* „***», ,4 t » * . „.*************•*-* - i ,

•*•** -** *

-erticiao emitida as 10:26:58 do dia 04/03/2015
autenticidade desta certidão pode ser confirr.^ ,1 na pagina da Secretaria de finanças,

no endereço: http://www.smf.maceio.al.gov.br 01. i. t t [iró^ria Secretaria de Finanças,

Observação:

hlln-//www4 smfmaceinal 04/03/2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACEIÓ/AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE

INSCRIÇÃO /CMC
900279656

DÉBITOS
726.39A.539.A6A

Certificamos que a Certidão 15633 / 2015 tem a autenticidade e foi emitida em
04/03/15 .

Usuário:79758 Data:04/03/15

hfrn"//wu^4.smf.maceio.al.Qov.br/e-acata/servlei/h \vvdooumentos 04/03/2015
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CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01199931/0001-23
Razão Social: MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTOA
Nome Fantasia:MEYER-TECNOLOGiADE IMPRESSÃO
Endereço: R COMENDADOR PALMEIRA 552 / FAROL / MACEIÓ / AL /

57051-150

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/02/2015 a 17/03/2015

Certificação Número: 2015021603185636793330

Informação obtida em 25/02/2015, às 08:33:14.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.calxa.gov.br



l '
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poro iodos

A CAIXA KM Di AlENftMfNTO OUVDOftU

Ajuda

DOWNlOAO MAM DO Sni SCGUUNCA WffENSA O
Navegue pela CAIXA

| SERVIÇOS AO CIDADÃO | FGTS EmprcM | Consulta Regularidade
do f mpregaaor | Situação de Regularidade do Empregado''

:: Situação de Regularidade do
Empregador

A EMPRESA abaixo identificada esta REGULAR perante o FGTS

InscriçSo: 01199931/0001-23
Razão Social: MEYÊR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: MEYER-TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO

Resultado da consulta em 25/02/2015 às 08:31:20

Obtenna o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

• Dúvidas mais Frequentes

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser
precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

226
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHI

Nome: MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.199.931/0001-23

Certidão n°: 81747222/2015

Expedição: 19/02/2015, às 18:26:18
Validade: 17/08/2015 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.199.931/0001-23, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 1 2 . 4 4 0 , de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 ( d o i s ) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fi l iais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verif icação de sua
autent ic idade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatõria transitada em julgado ou em
acordos judic ia is t rabalhis tas , inclusive no concernente aos
recolh imentos previdenciár ios , a honorár ios , a cus t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público d
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt^tst.jus.br
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DE ALAGOAS

Comarca de Maceió

02/03/2015 001427598

«tf

C E R T I D Ã O E S T A D U A L

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO N°: 001427598

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

FOLHA: 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período
de 10 anos. verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

MYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. vinculado ao CNPJ: 07.932.161/0001-62

nos registros de distribuição mantidos a partir do ano de 2008 de AÇÕES DE FALÊNCIA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas.

Certifico ainda que a certidão é emitida de acordo com o § 1 ° do art. 8° da Resolução 121 /2010 do
CNJ

Observações

1. Náo existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

2. Não existe conexão com o Sistema PROJUDI dos Juizados Especiais e com o Sistema de Automação da
Justiça do 2° Grau.

3. A conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte interessada é de responsabilidade exclusiva do
destinatário

Certifico finalmente que as custas devidas no valor de R$ 2,20 foram pagas na forma da Lei

Esta certidão terá validade por 30 dias, no seu original, sem rasuras e mediante assinatura do
Distribuidor Judicial, ressalvado o teor do art. 32 da Lei 8 666/93 (Lei de Licitações).

, 2 de março de 2015 às 15h13min.

PEDIDO N°:

• - • ' "- -">ljiir>3 • E****»íra doa Aiijor. - 1 . •
í

Simone Maria Lopes Marinho Torres
Distribuidi

CV
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REPÚBLICA FEDERATIVA DQ BRASIL £&< <=).)'

ESTADO OE; ALAGOAS
StCnETAHlA DE CSIADO DA DEFESA SOCIAL

CENTRO DE PERÍCIAS I-OBCN5ES
• Uno Ul: IDENTIFICAÇÃO PEL. MÁRIO CED11O OOS SAN1O5

! CICECU OOKIFACIO OE OLIVEIRA

LEDA GOMES

13/05/1S69

'CERTÍTCAS AVEBB DIVÓRCIO 118B4 FLS 290 LIV B33
m HACEIO • AL

r-F

É77.035.184-Í8
DEL KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
DIRETOH DE IDEMTIFICAÇÍO CIVIL

ASSlN-UUHA OO TITUl>

CARTIRA DE IDENTIDADE
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

•no q,.- f*M>-H 0-riT.

JUCEAL

Governo do Estado de Alagoas

Secretaria de Estada do Planejamento e do Desenvolvimento Económico - SEPLANDE

J u n Ia Comercial do Estado de Alagoas

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Via Única

Documento Emitido pelaJunta Comercial do Estado de Alagoas

Dados da Empresa

Nome Empresarial

MEVER COMERCIO E SERVIÇOS L I D A

1200246308

Último Arquivamento

Numero

20140729682

Data
11/06/2014

Numero Protocolo

140729682

Local, Data

Maceió quinta-fcira, 12 de junho de 2014

íS-

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO

Sccrctário(a) Geral

Dados da Certidão

Data de F.xpcdiçao

12/06/2014

nstcdcKiimcnto foi assinado digitalmcntc. cm conformidade com a M P 2200-2/2001,

AÉI imDresso, para conferência acesse o sile www.juceal.al.iiov.br

Hora de Expedição

10:56:56

por meio do c-CNPJ n" 10.279.310/0001-

- Opção Acesso Rápido » Autenticidade de Chancela,

10- Fundo Estadual do Registro c Comércio,

e informe o número do protocolo.

presente toíoj^pa com f> origina! que me
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MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF N? 01.199.931/0001-23

Balanço Patrimonial de 01/01/2013 até 31/12/2013 Diário: 47 Folha: 315

A T l V O

A T I V O

CIRCULANTE
Disponível
Numerários em Caixa

Bancos C/Movimento L. Imediata

Bancos C/Aplic. Financ. L. Imediata

Clientes

Duplicatas a Receber

Outros Créditos de Clientes a Receber

OUTROS CRÉDITOS

Impostos e Contribuições a Recuperar/Compensar

Auxílios Previdências a Compensar

Estoques

Mercadorias Para Revenda

Mercadorias Para Locação

Mercadorias em Posse de Terceiros

Almoxarifado

Ativos Especiais e Despesas do Exercício Seguinte
Despesas do Exercício Seguinte

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO
Edificações

Móveis e Utensílios

Máquinas e Equipamentos

Veículos

Cotas de Consórcio

Direito de Uso de Software

( - } Depreciações Acumuladas

ANO 2013 ANO 2012
20.408.356.69

11.622.070,96

4.187.735.09

1.992.357,29

1.476.542,41

718.835,39

3.696.370.36

3.396.370,36

300.000,00

368.2S4.09

367.973,77

280,32

3.369.711.42

651.927,91

977.552,70

419.017,67

1.321.213,14

0.00
0,00

19.956.597.11
9.635.979.66

1.737.820,85

564.934,26

779.383,17

393.503,42

3.199.314.39

2.999.314,39

200.000,00

278.008.51

277.898,51

110,00

4.412.237.89

518.574,43

1.196.209,48

1.353.311,21

1.344.142,77

8.598.02

8.598,02

8.786.285.73

8.786.285.73

1.995.941,02

86.913,74

7.760.057,77

618.853,31

170.481,72

2.970,44

1.848.932.27

10.320.617.45

10.320.617.45

3.925.177,46

81.533,94

6.464.352,49

552.324,38

122.227,26

2.970,44

827.968.52

Maceió-AL., 31 de Dezembro de 2013.

O Presente Balanço Patrimonial, foi Transcrito cie Livro Diário Geral da Contabilidade de N?

47, Folhas 315 a 320, que está Regígissio na ÍUOêfíC Âob NS 14/001135

Mônica Lúcia Barbosa Nicácio
Sócio-Administradqr: Cóçfigo 205

CPF 444.920.494-87

o de Almeida

ontador-Código 900

PF 210.617.424-15 CRC-AL 3.049
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MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF NS 01.199.931/0001-23

Balanço Patrimonial de 01/01/2013 até 31/12/2013

P A S S 1
Diário: 47

V O
Folha: 316

P A S S I V O

ANO 2013 ANO 2012

20.408.356.69 19.956.597.11

i
SP o

o £
II

«
lJ
5

è 3

CIRCULANTE

FORNCEDORES

Fornecedores de Mercadorias

Fornecedores de Serviços
Empréstimos e Financiamentos Bancários
Empréstimos em Bancos Nacionais
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Obrigações Com Pessoal
Obrigações Previdenciárias
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

Impostos e Contribuições a Recolher

Provisão P/Contribuição Social a Recolher

Provisão P/Imposto de Renda
Parcelamento

NÃO CIRCULANTE
Outras Obrigações
Títulos a Pagar

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

CAPITAL SUBSCRITO

Capital Social

2.782.041,07

2.280.096.39
2.021.829,14

258.267,25

109.907.16

109.907,16

20.846.60

0,00
20.846,60

371.190,92

37.915,94

67.990,18

164.324,96
100.959,84

1.333.092,83

763.457.34

660.742,16

102.715,18

115.940.68

115.940,68

42.402.41

25.766,01

16.636,40

411,292.40

39.545,86

70.010,84

174.784,46

126.951,24

0.00
0.00
0,00

17.626.315.62
250.000.00

250.000,00

200.000.00
200.000.00

200.000,00

18.423.504.28
250.000.00

250.000,00

r , RESERVAS DE LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Reservas de Lucros t

Lucro do Exercício Findo

17.376.315.62 18.173.504.28
16.473.504,28 14.693.540,97

902.811,34 3.479.963,31

•ã 2

E íu ..
.. (Ja •-

5 te o
ca <r*
'

•s g
is

.... . Maceió-AL., 31 de Dezembro de 2013.

O Presente Balanço Patrimonial, foi Transcrito do Livro Diário Geral da Contabilidade de N^
47, Folhas 315 a 320, que está Registo na JUCEAL sob N« 14/001135-8

u
[/)

210.617.424-15 CRC-AL 3.049

TBB. Público
a Llfflfi SsrtMísa • Tut»ua SuOsUtut»
Casta

Maria dg FAtima Vlalra d<jsAnj
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MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF N5 01.199.931/0001-23

Balanço Patrimonial de 01/01/2013 até 31/12/2013 Diário: 47 Folha: 317

D R E - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO

EXERCÍCIO

Receita Bruta de Comérco

Receita Bruta de Serviços

(-) Impostos Incidentes

ANO 2013 ANO 2012
1.346.732,36
9.096.945,55

619.009,95

964.495,94
8.424.228,82

565.056,10

Receita Líquida de Serviços

(-) Custo das Mercadorias Vendidas

(-) Custo dos Serviços Prestados

9.824.667,96 8.823.668,66
2.610.116,31 650.222,89
2.013.868,42 2.767.187,54

-81
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Lucro Bruto

(-) Despesas Administrativas

(-) Despesas Tributárias

LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO

Resultado das Receitas/Despesas Financeiras

(+) Receitas Financeiras

(-).Despesas Financeiras
1 ' J

Receitas Não Operacionais

Receitas Eventuais

Lucro Antes da CSLL e do IRPJ "̂

(-) Provisão P/Contribuição Social

(-) Provisão p/Imposto de Renda

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

5.200.683,23 5.406.258,23
1.894.717,96 707.977,10

453.262,76 299.126,10

2.852.702,51 4.399.155,03
-8.389.98 -11.785.70
9.922,27 11.718,09

18.312,25 23.503,79

-929.236.44
-929.236,44

16.381.62
16.381,62

1.915.076,09 4.403.750,95
279.225,63 253.593,37
733.039.12 670.194.27

3.479.963.31

Maceió-AL., 31 de Dezembro de 2013.

O Presente Balanço Patrimonial, foi Transcrito do Livro Diário Geral da Contabilidade de
47, Folhas 315 a 320, que está Regisjífdo na JUCEAL $>b N$ 14/001135-8

Mônica Lúcia Barbosa Nicácio
Sócio-Administrador - Código 205

CPF 444-320494-87

BD308374
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O m w

S m -< m 7) n O S m » o 5 m m 3 ?> o 01 r o

T
J

O 5 o 5 A o NJ ai 0
0

N
i

Q
.

A O O cn ÍÕ O S 2 2) m h
j

I\ O O «i 01 (J o

o a 3 g
1

o X *10 S <e 3 ò S o [/) o tJ z * o A
i

O M $ C
O IV

c 3 U O o 3 a t± B
,

C
L O m w óT Q
,

O a. » £ a» O O
J w



MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF N? 01.199.931/0001-23

Balanço Patrimonial de 01/01/2013 até 31/12/2013 Diário: 47 Folha: 318

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO

ANO 2013 ANO 2012

2 £

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido Após Imposto de Renda
Depreciação
Aumento de Contas a Receber
Aumento ou Redução de Estoques
Aumento de Contas a Pagar

CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aumento de Ativo Permanente (Valor Bruto )

CAIXA GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO

902.811,34

995.755,62

-578.703,53

1.042.526,47

1.454.981.76

3.817.371,66

538.576.10

538.576,10

3.479.963,31

827.968,52

-468.684,46

-1.441.512,90

226.923.64

2.624.658,11

-1.927.120.83

-1.927.120,83

Mu .a
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r-i u
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FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Redução de Instituições Financeiras a Pagar -6.033,52

Aumento de Dívida de Longo Prazo -200.000,00
Variação do Património Líquido 0,00

Dividendos Pagos -1.700.000.00
CAIXA GERADO PELA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS -1.906.033,52

AUMENTO LÍQ. OS SALDOS E APLIC. TÍTULOS CURTO PRAZO

AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES 2.449r914f24

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes J 1.737.820,85
Saldo Final de Caixa e Equivalentes 4.187.735,09

Macéió-AL., 31 de Dezembro de 2013.

58.873,58
116.562,52

0,00
-400.000.0Q

-224.563,90

1.264.847,47

1.737.820,85

O Presente Balanço Patrimonial, foi Transcrito do Livro Diário Geral da Contabilidade de
47, Folhas 315 a 320, que está Regj^do na JUCEAL sob NS 14/001135-8

Mônica Lúcia Barbosa Nicácio
Sócio-Administrador - Código 205

CPF 444.920.494-87
Contador-Código 90(
0.617.424-15 CRC-AL 3.049



Junta Comercial do Estado de Alagoas
Certifico o Registro em 11/06/2014 Sob N1 20140729682

Protocolo : 140729682 de 10/06/2014 NIRE: 27200246308
MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Chancela :02F9056F418AAF2F7EAA94BFAE424BFE'15A47ADD
Maceió, 12/06/2014

0̂ . AX. fS- '

CARLOS ALBERTO SARROS DE ARAÚJO
Secrelário(a) Geral

2 £

•s 2

RETRO

ll.QF. DE NOTAS E PROTESTOS
!ft. Dr. Luiz P. de Miranda, 42!

Centro - faceio - Alasoas
c F/ Seaelhanca 2 firaais):

CIRILO DE ALMEIDA
!E HONICA LÚCIA BARBOSA
IfíICAClQ
ÍHACEIG, 10 de Junho de
!En Testenunho da vê

Á i p
O APONTES1 DE MIRANDA
Tabelião Vitalício -

hARIANft P. DE H. L. OE FARIAS
- Escrevente Substituta -

EDI LHA RAHALHO
- Escrevente Autorizada -

CariiboUB16322 OP: Adriana
Total:R$ 6>00
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MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF N2 01.199.931/0001-23

Balanço Patrimonial de 01/01/2013 até 31/12/2013 Diário: 47 Folha: 319
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DO PERÍODO DE 2008 A 2013

CAPITAL SOCIAL EM 31.12.2008

Lucros Acumulados em 01.01.2008

Lucro de 2008
PATRIMÓNIO LÍQUIDO EM 31.12.2008

Lucro de 2009
(-) Lucros Distribuídos em 2009
PATRIMÓNIO LÍQUIDO EM 31.12.2009

Lucro de 2010
PATRIMÓNIO LÍQUIDO EM 31.12.2010

Lucro de 2011
(-) Lucros Distribuídos em 2011
PATRIMÓNIO LÍQUIDO EM 31.12.2011

(-) Lucro Distribuído
Lucro de 2012
PATRIMÓNIO LÍQUIDO EM 31.12.2012

(-) 'Lucro Distribuído
Lucro de 2013
PATRIMÓNIO LÍQUIDO EM 31.12.2013

250.000,00

7.233.705,81
1.526.838,81
9.010.544,62

2.719.071,06
180.000,00

11.549.615,68

1.341.869,83
12.891.485,51

3.202.055,46
750.000,00

15.343.540,97

400.000,00
3.479.963,31

18.423.504,28
1.700.000,00

902.811,34

17.626.315,62

Maceió-AL.f 31 de Dezembro de 2013.

O Presente Balanço Patrimonial, foi Transcrito cio Livro Diário Geral da Contabilidade de

47, Folhas 315 a 320, que está R e i J d o na JUCEAL sob N? 14/00113

Mônica Lúcia Barbosa Nicácio

Sócio-Administrador - Código 205
CPF 444.920.494-87

Anamas Cirilo de Almeida
Contador -Código900

CPF 210.617.424-15 CRC-AL 3.049
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MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF N? 01.199.931/0001-23

Balanço Patrimonial de 01/01/2013 até 31/12/2013 Diário: 47 Folha: 320

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CQNTÁBEIS DE 2013

3. E

ú S
•a =m

•3 J5

A EMPRESA:

NOTA 01 - A MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA é uma Entidade Brasileira de Direito
Privado, com Fins Lucrativos, constituída em 17 de Maio de 1996, com objeto social de

Comércio e Serviços em Equipamentos de Impressão e Digttalização.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02 - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas

Brasileiras de Contabilidade e os Princípios de Contabilidade.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03 - As práticas contábeis adotadas para as receitas e despesas é pelo regime de
competência.
NOTA 04 - Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus valores
reais e atualizados de acordo com a legislação em vigor.

NOTA 05 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor aplicado, apropriados
até a data do Balanço, com base no regime de competência.
NOTA 06 - A Depreciação dos bens integrantes do Ativo Permanente Imobilizado, estão

avaliados ao custo histórico e apurados pelo Método Linear, utilizando-se percentuais
permitidos pela legislação em Vigor.

NOTA 07 - As receitas da Entidade são auferidas, através de Contratos com Empresas

Públicas e Privadas e suas respectivas Notas Fiscais, e esses recursos, foram integralmente

aplicados em suas finalidades sociais, em conformidade com o seu contrato social.
NOTA 08 - As despesas da Entidade são contraídas através de Notas Fiscais e Recibos, em

conformidade com as exigências legais e/físcais em vigor.
'•'r

Maceió-AL., 31 de Dezembro de 2013.

O Presente Balanço Patrimonial, foi Transcrito do Livro Diário Gera! da Contabilidade de N*

47, Folhas 315 a 320, que está Regiç^o na JUCEAL sob NS 14/001135-

Mônica'Lúcia Barbosa Nicácio
Sócio-Administrador - Código 205

CPF 444.920.494-87

Anafaa**Cirilo de Almeida
Bntador - Código 900

210.617.424-15 CRC-AL 3.049
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M E Y E R

ÍNDICES DA QUALIFICAÇÃO ECONÓM1CO-F1NANCEIRA - BALANÇO DE 2013

LG == AC + RLP > l
PC + ELP

LG = 11.622.070.96 + 0,00 = 4,17
2.782.041,07 + 0,00

LC - AC > l

LC -

PC

11.622.070.96
2.782.041.07

- 4,17

SG - ATIVO TOTAL > l

SG -

PC + ELP

20.408.356.69
2.782.041,07 + 0,00

20.408.356.69 - 7,33
2.782.041,07

RESUMO DOS ÍNDICES

LIQUIDEZ GERAL - LG -- = 04,17 > l
LIQUIDEZ CORRENTE - LC = 04,17 > l
SOLVÊNCIA GERAL - SG = - 07,33 > l

- Os valores aplicados com as fórmulas acima, foram extraídos do Balanço Patrimonial do ano de
2013.
- Pelo Resultado dos índices encontrados, a empresa atende a qualificação econômico-financeira
requerida para licitação.

Maceió-AL., 21 de Maio de 2014.

_

Meyer Comércio e Serviço^
Mónica Lúcia Barbosa Ni

meyer@meyerr.com.br

CPFnQ 444.920.49
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M E V E R

ÍNDICES DA QUALIFICAÇÃO ECONÔM1CO-FTNANCEIRA - BALANÇO DE

LG = AC + RLP > I

LG = 11.622.070.96 + 0.00 = 4.17
2.782.041,07 + 0,00

LC - AC > l

LC =

PC

11.622.070.96
2.782.041,07

- 4,17

SG = ATIVO TOTAL > l
PC + ELP

SG - 20.408.356,69
2.782.041,07 + 0,00

20.408.356,69 - 7,33
2.782.041,07

RESUMO DOS ÍNDICES

LIQUIDEZ GERAL - LG = = 04,17 > \Z CORRENTE - LC = 04,17 > l

SOLVÊNCIA GERAL - SG = 07,33 > l

- Os valores aplicados com as fórmulas acima, foram extraídos do Balanço Patrimonial do ano de
2013.
- Pelo Resultado dos índices encontrados, a empresa atende a qualificação econômico-fmanceira
requerida para licitação.

Maceió-AL., 21 de Maio de 2014.

.-* ' J/J i
, ULXÀXCA. ^)MjÇf&\. nru?í ~""<nc*

r- • n _i T JO^S:/f"iesení(leyer Comercio e Serviços Lirog£? í f i foi ««—
Mónica Lúcia Barbosa Nicácipo.e"^,

Í"DCT nQ AÃ A cnn ^OA-QT^ãiPi

Meyer Comércio e Serviços L0 ;̂?.;
Mónica Lúcia Barbosa Nicáctec r; ;•

CPF n° 444.920.494-87o l-
' • • f

meyer@meyerr.com,br
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M E Y E

ÍNDICES DA QUALIFICAÇÃO ECONÕMICO-FINANCEIRA - BALANÇO DE 2013

LG = AC + RLP > l
PC + ELP

LG = 11.622.070,96 + 0.00 - 4,17
2.782.041,07 + 0,00

LC = AC > l

LC =

PC

11.622.070.96
2.782.041,07

4,17

SG - ATIVO TOTAL > l

SG

PC + ELP

20.408.356.69
2.782.041,07 + 0,00

20.408.356.69
2.782.041.07

733

RESUMO DOS ÍNDICES

LIQUIDEZ GERAL - LG = = 04,17 > l
LIQUIDEZ CORRENTE - LC = 04,17 > }
SOLVÊNCIA GERAL - SG ===== 07,33 > l

- Os valores aplicados com as fórmulas acima, foram extraídos do Balanço Patrimonial do ano de
2013.
- Pelo Resultado dos índices encontrados, a empresa atende a qualificação econômico-fmanceira
requerida para licitação.

Maceió-AL., 21 de Maio de 2014.

Meyer Comércio e Serviç
Mônica Lúcia Barbosa

CPFn° 444.920.49

meyerirrjmeyerr.com.br
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ALAGOAS
Gente que faz pela gente

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
SESAU - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE ALAGOA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa Meyer Comércio e
Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 01.199.931/0001-23, estabelecida na Rua
Comendador Palmeira, n° 552 bairro Farol, na cidade de Maceió, Estado de Algoas, forneceu
satisfatoriamente À Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Alagoas - SESAU, situada na
Av. Duque de Caxias n. 978, jaraguá - Maceió - Alagoas. CEP: 57.000-000. Fone: 3315-1134
e inscrita no CNPJ.: 12.200.259/0001-65, os produtos e serviços constantes da relação abaixo,
dentro dos prazos contratados:

Atestamos que a empresa supracitada forneceu através de contrato de Locação de
multifuncionais, impressoras, escaners, o contrato incluiu o fornecimento de Serviços de
Impressão/Cópias/digitalizacão monocromáticos e coloridos de documentos, sendo a
administração do contrato compreendendo o gerenciamento de todo processo, logística de
suprimentos e serviços técnicos, utilização de softwares de controle e gerenciamento, a cessão
de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, fornecimento e troca de peças e suprimentos necessários, atendendo
todas as necessidades deste órgão.

Foram instalados 70 (setenta) equipamentos, com um volume médio mensal de 300.000
(trezentos mil) impressões, cópias e digitalizacões mensais.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações por mais de cinco

anos, assim nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Maceió/AL, 02 úe setembro de

certifico hawr conferia
presente f<
foi apre (V

ÊSTÍ\DUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE ALAGOAS
i José Benedito da Silva Filho

Chefe da Gráfica

Av. Duque de Caxias n. 978, jaraguá - Maceió - Alagoas. CEP: 57.000-000. Fone: 3315-1134;
CNP] 12.200.259/0001-65.
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ALAGOAS
Gpntc que fnz pelo gente

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
CARHP - COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a
empresa Meyer Comércio e Serviços Lida, inscrita no CNPJ sob o n° 01.199.931/0001-23,
estabelecida na Rua Comendador Palmeira, n° 552 bairro Farol, na cidade de Maceió,
Estado de Algoas, forneceu satisfatoriamente A Companhia Alagoana de Recursos
Humanos e Patrimoniais - CARHP, situada na Rua Professor Santos Ferraz, nQ 303 — Centro
Poço - AL, CEP 57.030-630, CNPJ n" 12.291.274/0001-66, os produtos e serviços constantes
da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Atestamos que a empresa supracitada forneceu através de contrato
de Locação de multifuncionais, impressoras, escaners, o contrato incluiu o fornecimento de
Serviços de Impressão/Cópias/digitalização monocromáticos e coloridos de documentos, a
administração do contrato compreendendo o gcrenciamento de todo processo, logística de
suprimentos e serviços técnicos, utilização de softwares de controle e gerenciamento, a cessão
de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários, atendendo todas as
necessidades deste órgão.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas

obrigações por mais de cinco anos, assim nada constando que a desabone técnica e

comercialmente, até a presente data.

Maceió/AL, 20 de setembro de 2014

Companhia Alagoana de Recursos
CNPJ n" 12.291.274/0001-66
Rhommel Holanda Rocha Sarros
Chefe de Gabinete

atrimoniais - CARHP

rídí/e autenticado a
ot/o original que me
Te.

da verdade

ertoMdr.msi3artosa-Tib.NWw
í: i- .íi,',".i Lima Barbow -TaSelia Subsittula

Costa • e&>-JHvBniB
Cristina Barras Rinlriguss • EWMWM
Io Oliveira Moura Barros • Eic«.vonie
do Fátima Visira tto Anjos - £«««*•"!«,

Prof. Santos Ferraz, Poço, Maceió - Alagoas. CEP: 57.030-630. Fone: 3315-3974;
CNPJ 12.291,274/0001-66. e-mail: presídencia@carhp.al.qov.br
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ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015

DATA 10/03/2015 AS 15:30 HS

Meyer Comércio e Serviços Ltda, inscrito no CNPJ: 01.199.931/0001-23, situada na Rua Comendador
Palmeira n" 552, Farol, Maceio/AL, CEP 57.051-150. Telefone: (82) 2123.9500 E-Mail :
monicaiõ)meverr.com.br, dados da sócia: Sra. Monica Lúcia Barbosa Nicacio, portadora da Carteira de
Identidade n^ 576.484-SSP-AL e do CPF n^ 444.920.494-87, DECLARA para os fins que se fizerem
necessários, nos termos da Lei, que não utiliza a mão-de-obra direta ou indireta de menores de dezoito (18)
anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de
aprendiz a partir de quatorze (14) anos, em observância ao art. 79, inciso XXXIII da Constituição Federal e a
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Declaro ainda está ciente de que a emissão de declaração falsa incorre no crime de falsidade ideológica nos

termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro, com pena de reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Maceió-AL, 10 de março de 2015

Meyer Comércio e serviços Ltda

Vera Lúcia Gomes Oliveira

meyer@meyerrcom.br
Rua Comendador Palmeira,
N 552 - Farol l Maceió - Al. Fone; 82 2123.9500

C N . P J . : 0 1
In».. Est.. 24.089.144-9
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M E V E R

ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

PREGÃO PRESENCIAL N" 006/2015
DATA 10/03/2015 AS 15:30 HS

^

DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

Meyer Comércio e Serviços Ltda, inscrito no CNPJ: 01.199.931/0001-23, situada na Rua Comendador
Palmeira n° 552, Farol, Maceio/AL, CEP 57.051-150, por intermédio de seu representante legal, a Sra.
Monica Lúcia Barbosa Nicacio, portadora da Carteira de Identidade n^ 576.484-SSP-AL e do CPF n^
444.920.494-87, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n^ 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei n^ 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item 6.5 do Edital da licitação de
referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos.

Maceió-AL, 10 de março de 2015

Meyer Comércio ^Serviços Ltda

Vera Lúcia Gomes Oliveira

rneyer@meyerr.com.br
Rua Comendador Palmeira,
N 552 - Farol l Maceió - AL

CEP W05M50
fone.822123.9bOC

t.N.PJ. 01.199.9il/0001-23
Iriit. EM.. 24.089.144-9
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M E V E R

ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015

DATA 10/03/2015 AS 15:30 HS

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Meyer Comércio e Serviços Ltda, inscrito no CNPJ: 01.199.931/0001-23, situada na Rua Comendador
Palmeira n° 552, Farol, Maceio/AL, CEP 57.051-150, por intermédio de seu representante legal, a Sra.
Monica Lúcia Barbosa Nicacio, portadora da Carteira de Identidade n? 576.484-SSP-AL e do CPF n^
444.920.494-87, DECLARA, para fins do disposto no Edital da licitação de referência, a inexistência de fato
superveniente impeditivo de sua habilitação, comprometendo-se a informar eventuais e futuras
ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei.

Maceió-AL, 10 de março de 2015

leyer Comércio e Serviços Ltda

Vera Lúcia Gomes Oliveira

meyer@meyerr.com, br
Rua Comendador Palmeira,
N 552 - Farol l Maceió - Al

CEP 57051-150
Fone. 822123.9500

L N . R J - 0 1 199.931/0001-23
In*. Est.. 24.089.144-9
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M E V E R

ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015
DATA 10/03/2015 AS 15:30 HS

DESTINACÃO AMBIENTAL

Nossa empresa junto com os fabricantes propostos, declaramos que cumpre os requisitos do programa de

destinação ambiental correta a ser dada a todos os recipientes e resíduos dos suprimentos, em

conformidade com a legislação Lei n9 12.305/2010 e os preceitos de preservação ambiental.

Maceió-AL, 10 de março de 2015

Meyer Comércio e gbrviços Ltda

Vera Lúcia Gomes Oliveira

meyer(g>mey err.com. br
Rua Comendador Palmeira,
N 552 - Farol l Maceió - AL Fone; 82 2123.9500

C.N.W.: 01.199.931/0001-23
ln«.. Est.. 24.089.144-9
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
AL ACàOA* Governo do Estado de Alagoas

Secretaria de Estado do Planejamento c do Desenvolvimento Económico - SEPLANDE

Junta Comercial do Eslado de Alagoas

^

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Via Única

Documento Emitido pelaJunta Comercial do Estado de Alagoas

Dados da [Empresa

Nome Empresarial

PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP

I41RE

'0435(103

L'11 imo Argui vá mento

Numero

27600190083

Data

20/08/2014

Numero Protocolo

140972897

Local, Dala

Maceió sexta-feira, 22 de agosto de 2014
CARLOS ALBERTO BARROS DH ARAÚJO

Secrelário(a) Geral

Dados da Certidão

Dala de Hxpcdiçào

22/08/2014

1 lora de Hxpcdiçào

14:03:08

Fste documento Ibi assinado d ipitalmcn te, cm conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ n" 10. 279.3 10/000! -10 - Fundo Ksladual do Registro c Comercio.

^;niprcsso, para conferência accsse o si te: www.juceal.al.nov.br - Opção Acesso Rápidu » Aulenlicídade de Chancela, e informe o número do protocolo.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 07 DA SOCIEDADE EMPRESARIA
"PRINTPAGE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP DE

TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

THYAGO FARIAS NOGUEIRA, brasileiro, alagoano, analista de sistema,
solteiro, nascido em 11 de junho de 1987, portador da carteira de identidade
n° 2003007000914 SSP/AL, inscrito no CPF sob n° 060.101.514-22,
residente e domiciliado na Rua Paulina Maria de Mendonça, 618 Edf. Dálias
Ap. 1 03 - Jatiúca - CEP 57.037-1 1 0 - Maceió/AL, único sócio da sociedade
empresarial denominada "PRINTPAGE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
EPP" inscrita no CNPJ sob n° 09.392.052/0001-25 e registro na JUCEAL
sob n° 272.00435003, em 29/02/2008, estabelecida na Av. Cdor. Gustavo
Paiva, n° 10 - Jacarecica - Maceió/AL, CEP 57.038-635, consoante a
faculdade prevista em decorrência do disposto no art. 10 da Lei
Complementar no 128, de 19 de dezembro de 2008, que acrescenta § 3o ao
art. 968 e parágrafo único ao art. 1 .033 da Lei no 1 0.406, de 1 0 de janeiro de
2002 e do disposto no art. 2o da Lei no 12.441, de 11 de julho de 2011, que
altera o parágrafo único do art. 1.033 da Lei no 10.406, de 2002. (Código
Civil), resolve,

gc

ÍJUCEAL

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de

Responsabilidade Limitada, sob o nome empresarial de PRINTPAGE

PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, com sub-rogação de

todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA

O acervo desta sociedade, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta

mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de

Responsabilidade Limitada mencionado na cláusula anterior. Para tanto,

firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua

inscrição como EIRELI, mediante Ato Constitutivo por Transformação.

Titular Administrador

Junta Comercial do Estado de Alagoas
CerUiCo o Registro em 20/08/2014 SoD N' 2014Q972Q97

Protocolo 14Q972897oe 18/08/2014 NIRE 2720043SQ03

PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELi
EPP

Chancela 6A9579CE3DC49C34Q837952E771CA76AíeS1BAEC
Maceió. 2 WOS/201 *

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO



1\«^—"^



FIRWA(S) RETRO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAI 2° DISTRITO
Rua Marta Vitória da França Chaves, 82 • Poço

Maceló/AL - Fone: (82) 3327-5269
jONH€ÇO a(s) tona(s): POR SEMELHANÇA

_ .*/?> cY\/ô -
o

da verdac. m
Jaria Lúcia S irrpálo Falcão - Oficial

Melo Facão - Subsiltuio
ão - Substituto

[C/cero Luciano P. Sampaio - Escrevente
^D Ano Maria S. Falcão Pereira - Escrevente
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ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE EIRELI

Pelo presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual

de Responsabilidade Limitada:

THYAGO FARIAS NOGUEIRA, brasileiro, alagoano, analista de sistema,

solteiro, nascido em 11 de junho de 1987, portador da carteira de identidade

n° 2003007000914 SSP/AL, inscrito no CPF sob n° 060.101.514-22,

residente e domiciliado na Rua Paulina Maria de Mendonça, 618 Edf. Dálias

Ap. 103 - Jatiúca - CEP 57,035-557, resolve constituir uma Empresa

Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI nos termos do inciso VI do

art. 44, combinado com art. 980-A e seus parágrafos do Código Civil - lei n°

10.406/2002-, acrescidos pela Lei n° 12.441, de 11 de julho de 2011,

mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial

PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI e terá

sede na Av. Comendador Gustavo Paiva, 10 - Jacarecica -Maceió/AL, CEP

57038-635 e usará a expressão PRINTPAGE, como nome de fantasia

podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer

ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato

constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa terá o seguinte objeto social: Comércio
varejista de maquinas copiadoras, impressora, multifuncionais, ploters,
duplicadores, scanners, coloridas, preto e branco, inclusive suas peças,
componentes, acessórios, suprimentos e consumiveis; máquinas e
equipamentos para escritório, gráficos e reprográficos em geral, inclusive
suas peças, componentes, acessórios, suprimentos e consumiveis; serviços
e manutenção em todas as máquinas e equipamentos desta cláusula; Venda
de sistema de monitoramento de seus equipamentos, inclusive suas peças

Junta Comercial do Estado da Alagoas
Certifico o Regisiro em 20/08/2014 Sot> N° ÍOH0972Q97

Prolocolo 140972897 de 16/08/2014 NIRE. 27200435003

^ JUCEAL >RINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

Chancela 6A9579CE3DC49C34D837952E771CA76A2851BAEC
Maceió, 21/08/2014

»f- IS- í

CARLOS ALBERTO SARROS OE ARAÚJO
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ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE EIRELI

componentes, acessórios, suprimentos e consumíveis; licenciamento,
desenvolvimento, edição, venda, locação de software pronto para uso e sob
encomenda e consultorias em software; serviços de reprografia cópias de
documentos; prestação de serviços de digitação e digitalização de
documentos; serviços de impressão; serviços gráficos em gerai;
gerenciamento de sistema de impressão, processamento de dados;
atividades de banco de dados e distribuição on-line de conteúdo eletrônico;
prestação de serviços em GED (gerenciamento eletrônico de documentos) e
de organização de arquivos eletrônicos; gravação de dados em mídias
diversas; consultoria em Tl (tecnologia da informação). e emissão de
certificados digitais; locação e sublocação de máquinas copiadoras,
impressora, multifuncionais, ploters, duplicadores, scanners, coloridas, preto
e branco, máquinas e equipamentos de escritórios, gráficos e reprográficos,
computadores, notebook e sistema de monitoramento digital de imagens,
outsourcing.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa iniciará suas atividades na data do

arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Alagoas e seu

prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

-g JUCEAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital social é de R$ 150.000,00 (cento e

cinquenta mil reais) sendo totalmente integralizado neste ato em moeda

corrente nacional.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da empresa será exercida por seu

titular THYAGO FARIAS NOGUEIRA, que ficará incumbido de exercer todos

os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora

assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e

passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras,

2

Junta Comercial do Estado do Alagoas
Certifico O Registro ern 20/06/2014 SoD N° 20110972897

Protocolo 110972867 de 18/08/2014 NIRE. 27200435003
PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E1RELI
EPP

Chancela 6A9579CE3DC'19C34D837952£77iCA76A2a5ieAEC
Maceiú. 21/08/2014

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO
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ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE EIRELI

vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao

interesse social.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E

PERDAS

CLÁUSULA SEXTA. Ao término de cada exercício social, em 31 de

dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço

patrimonial e do balanço de resultado económico, cabendo-lhe os lucros ou

suportando os prejuízos apurados.

DO DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA SÉTIMA. O titular-Administrador THYAGO FARIAS

NOGUEIRA, declara, sob as penas da Lei:

Parágrafo primeiro - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra

empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

Parágrafo segundo - Não estar impedido de exercer a administração da

empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se

encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,

o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita

ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o

sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,

contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Maceió/AL, 08 de agosto de 2014.

Junta Comercial do Estado de Alagoas
Certifico o Registro em 20/08/2014 Sob N' 20140972897
Ptoiocolo 14097289? de 18/08/2014 NIRE 27200435003
PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
EPP
Chancela 6A9579CE3DC49C34De37952E77lCA76A2B51BAEC

Maceió. 21/09/2014
^ í

CARLOS Al BERTO SARROS DE ARAÚJO
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FIRMA(S) RETRO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAI 2° WSTRITO
Rua Maria Vitória de França Chaves, 82 • Poço

Maceló/AL - Fone: (82) 3327-5269
REONHEÇO a(s| rma(s): POR SEMELHANÇA' '

ÉnVTesU

Líis

cia
TUDO. ZBH

atio Lúcia í -imparto Falcão -
Melo Falcip» Subsiítuto

Robertc^WafliTer 3. Fafkão - Substituto
UCIcero LucianoTr~3nrrtpaio - Escrevente

Mana S. Faicão Pereira - Escrevente
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A LAGOA*"

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Alagoas

Secretaria cJc Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Económico - SEPI.ANDE

junta Comercial dg_ Estado de. Alagoas _
^

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Via Única

Documento Emitido pelaJunta Comercial do Estado de Alagoas

Dados da Empresa
- •

Nome [imprecaria!

PRINTPAC.F, COMÉRCIO F. SERVIÇOS LTDA EPP

Nlfífí

27100435003

Ultimo Arquivamento

Numero

20140196200

Data

31/07/2014

Numero Protocolo

140196200

Local, Data

Maceió segunda-feira, 4 de agosto de 2014

04. íS-
Cy -^

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO
Sccretàrioía) Ocra)

Dados da Certidão

Dma de F,xpcdiçflo
04/08/2014

Mora de F.xpcdicao
15:38:36

Este documenio foi assinado dieiialmenle, em conformidade com a MP 2200-2/2001 . por meio do c-CNI'J n" 10,279 310/0001 -

Se impresso, pura conli-rciiciu HCCVÍC o silc: wwwjuccal.Hlfíov.br - Opcão Acesso Rápido » Auleiiticídadc de Chancela,

0 • Fundo F.siaJual do RURÍ^ITO c Comércio.

c informe a número do protocolo.
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6' ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE M PRINTPAGE
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP"

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, THYAGO
FARIAS NOGUEIRA, brasileiro, alagoano, analista de sistema, solteiro,
nascido em 11 de junho de 1987, portador da carteira de identidade n°
2003007000914 SSP/AL, inscrito no CPF sob n" 060.101.514-22, residente
e domiciliado na Rua Paulina Maria de Mendonça, 618 Edf. Dálias Ap. 103 -
Jatiúca - CEP 57.037-110 - Maceió/AL, e JOSIVAL SILVA NOGUEIRA
JÚNIOR, brasileiro, alagoano, empresário, solteiro, nascido em 01 de
novembro de 1990, portador da carteira de identidade n° 2003007001031
SSP/AL, inscrito no CPF sob n° 060.101.524-02, residente e domiciliado na
Rua Boa Vista, 98 - Centro - CEP 57.900-000 - Porto Calvo/AL, únicos
sócios componentes da sociedade empresarial denominada "PRINTPAGE
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP" inscrita no CNPJ sob n°
09.392.052/0001-25 e registro na JUCEAL sob n° 272.00435003, em
29/02/2008, estabelecida na Av. Cdor, Gustavo Paiva, n° 10 - Jacarecica -
Maceió/AL, CEP 57.038-635, resolvem assim, alterar o seu CONTRATO
SOCIAL, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O sócio JOSIVAL SILVA NOGUEIRA JÚNIOR, não desejando mais
permanecer na sociedade, retira-se da mesma, cede e transfere a totalidade
de suas quotas ao sócio remanescente. Por este ato também, a sócia que se
retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a
reclamar em tempo algum quanto aos seus direitos na sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA

Em razão da alteração havida, o capital social, que permanece inalterado no
valor d© R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000
(cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada
uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional,
passa a ser distribuído da seguinte forma:

SÓCIO
Thyago Farias Noqueira
TOTAL

PERC %
100.0%
100,0%

QUANT
150.000
150.000

VALOR R$
150.000,00
150.000,00

Junta Comercial do Estado de Alagoas

Certifico o Regisiro em 31/07/2014 Sob N' 20140196200

Protocolo : 1401B6200 de 31/07/2014 MIRE 27200435003

PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
Chancela EB4191F25990A22C0616 00807001018355 F B49 BF

Maca.6. 01/08/2014

ÍS-

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO

Secretária} Geral
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6- ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE " PRINTPAGE
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP"
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Parágrafo Primeiro - Nos termos do artigo 1033. IV, da Lei 10,406/02, a
sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro
societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de
dissolução.

CLÁUSULA TERCEIRA

A sócia cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor
do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto a passivo existente,
é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente.

CLAUSULA QUARTA

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

CLAUSULA QUINTA

Fica eleito o foro da comarca de MACEIÓ/AL, para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente
instrumento em 01 (uma) via única, e o contrato passara a vigorar a partir
desta alteração e arquivamento na JUCEAL.

31 "3
v s

tf.
7,

í

l

Maceió/AL, 09 de julho de 2014.

AG0T ÁRIAS
Sócio-Adminís

.sf/^Jzãáf^ík
ÍVAL SILVANÓGUHRA JÚNIOR

Sócla-Retirénte

Junta Co

Certfico o RaQistro em 31

Protocolo 1401962GGcl<*

PRINTPAGE COMÉRCIO S SERVIÇOS LTOA^fc í

Chancela E8*19iF2599DA22COei60D8070Dtotàj
Mtcaió. QIJOOtfQtfl

CARLOS ALBERTO SARROS DE ARAÚJO
Secretano(a) Geral
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Alagoas

Secretaria de Estado d < > Planejamenlu e do Desenvolvimento Kconõmico - SEPLANDE

Junta Comercial do Estado de Alagoas

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Documento Emitido pela Internet

Dados da Empresa

Nome Empresarial

PR1NTPAGF PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E I R E L I EPP

NIRE

Último Arquivamento

Numero

2760019008.1

Dala

20/08/2014

Numero Protocolo

140236074

Local, Dala

Maceió, quinla-Teira. 30 de outubro de 2014

ÍS- t

Carlos Alberto Barras de Araújo

Secretário!a) Gera!

Dados da Certidão

Data de Expedição

30/10/2014

Hora de Expedição

10:41:40

Este dotunifiiui U»! assinado ihgitaltiKnk-. cm conformidade tom a MP 2200-2/2001, por meio do c-CNPJ n" 10.2^9. 310/0001-

^imoresso, para conferencia a cesse o site: wwn.jufcal.nl. gov-br - Opção Acesso Rápido » Autenticidade de Certidão.

10 - Fundo l-iiadual do Rcmstro c Comércio.

c informe o número do prniocolo.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Cerl-fico o Registro CTI 7-7/04/2012 Sob V20120M8749
Protocolo 12/014874-9 de 26/04/2012 com NIRE 27200435003
PRWTPAGE COMÊRCOE SERVÇOS LIDA ME
Ch«nc»l»:C7C1.997í-CC9Ô-C42D-43B$.9E22-JV25O-604C-e5$3-B298
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5* ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"PRfNTPAGE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME"

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, THYAGO
FARIAS NOGUEIRA, brasileiro, alagoano, analista de sistema, solteiro.
nascido em 11 de junho de 1987, portador da carteira de identidade n°
2003007000914 SSP/AL, inscrito no CPF sob n° 060.101.514-22, residente
e domiciliado na Rua Paulina Maria de Mendonça, 618 Edf. Dálias Ap. 103 -
Jatiúca - CEP 57.037-110 - Maceió/AL e JOSIVAL SILVA NOGUEIRA
JÚNIOR, brasileiro, alagoano, empresário, solteiro, nascido em 01 de
novembro de 1990, portador da carteira de identidade n° 2003007001031
SSP/AL, inscrito no CPF sob n° 060.101.524-02. residente e domiciliado na
Rua Boa Vista, 98 - Centro - CEP 57 900-000 - Porto Catvo/AL, únicos
sócios componentes da sociedade empresarial denominada "PRINTPAGE
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME" inscrita no CNPJ sob n°
09.392.052/0001-25 e registro na JUCEAL sob n° 272.00435003, em
29/02/2008, estabelecida na Av Cdor Gustavo Paiva. 1774-A -
Mangabeiras - Maceió/AL, CEP 57.031-530, resolvem assim, alterar e
consoíidar o seu CONTRATO SOCIAL, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO ENDEREÇO

O endereço da sociedade passa a ser na Av. Cdor Gustavo Paiva, n° 10 -
Jacarecica - Maceió/AL, CEP 57038-635

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social,
com a seguinte redação:

PRINTPAGE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

N1RE: 272.0043500.3

CNPJ N° 09.392.052/0001-25

THYAGO FARIAS NOGUEIRA, brasileiro, alagoano analista de sistema.
nascido em 11 de junho de 1987 portador da carteira de identidade n°
2003007000914 SSP/AL, inscrito no CPF sob n° 060.101.514-22, resident
e domiciliado na Rua Paulina Maria de Mendonça. 618 - Edf Dálias - Apto'
103 - Jatiuca - Maceió/AL, CEP 57037-110.

JOSIVAL SILVA NOGUEIRA JÚNIOR, brasileiro, alagoano, empresário,
solteiro, nascido 01/11/1990, portador da carteira de identidade n°
20Q3007001031 SSP/AL. inscrito no CPF sob n° 060,101 524-02, residente

*
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JUNTACOMERCIAL DO ESTADQDE ALAGOAS
Ceofico o tíeg-slro err 2^04/2012 Sob N° 20120148749
Protocolo i2A>14874-9 de 26f)4/20l2 con MIRE 272QQ4350Q3
PRWPAGE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
Chancela C7C1-9979-CC99-C42D-43B6-9E22-A25D-604C-E563-B29B

5a ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"PRINTPAGE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME"

v
Si o

11

e domiciliado na Rua Boa Vista, 98 - Centro - CEP 57.900-000 - Porto
Calvo/AL, únicos sócios componentes da sociedade empresaria
denominada" PRINTPAGE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME" inscrita
no CNPJ sob n° 09392052/0001-25 e registro na JUCEAL sob n°
272.00435003, em 29/02/2008, estabelecida na Av. Cdor. Gustavo Paiva, n°
10 - Jacarecica - Maceió/AL, CtH 57038-635, resolvem consolidar o seu
CONTRATO SOCIAL , mediante as seguintes cláusulas;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE

A sociedade gira sob o nome empresarial de PRINTPAGE COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA ME, e usará a expressão 'PRINTPAGE" como nome de
fantasia, com contrato social arquivado na Juntas Comercial do Estado de
Alagoas, sob NIRE N° 272 0043500.3, em 29/02/2008, e tem sede e
domicílio na Av Cdor. Gustavo Paiva, n° 10 - Jacarecica - Maceió/AL, CEP
57038-635, inscrita no CNPJ sob n° 09.392.052/0001-25.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJET1VO SOCIAL

* l- ã l

B.1

5 J!

! _

[

Comércio varejista de máquinas copiadoras, impressora, multifuncionais.
ploters, duplicadores, scanners, coloridas, preto e branco, inclusive suas
pecas, componentes, acessórios, suprimentos e consumíveis; máquinas e
equipamentos para escritório, gráficos e reprográficos em geral, inclusive
suas peças, componentes, acessórios, suprimentos e consumiveis; serviços
e manutenção em todas as máquinas e equipamentos desta cláusula; Venda
de sistema de monitorannento de seus equipamentos, tnctusive suas peças,
componentes, acessórios, suprimentos e consumiveis; licenciamento,
desenvolvimento, edição, venda, locação de software pronto para uso e sob
encomenda e consultorias em software; serviços de reprografía cópias de
documentos; prestação de serviços de digitação e digitalizaçào de
documentos; serviços de impressão; serviços gráficos em geral,
gerenciamento de sistema de impressão, processamento de dados;
atividades de banco de dados e distribuição on-line de conteúdo eletrônico;
prestação de serviços em GED (gerenciamento eletrônico de documentos) e
de organização de arquivos eletrõnicos; gravação de dados em mídias
diversas, consultoria em Tl (tecnologia da informação) e emissão de
certificados digitais, locação e sublocação de máquinas copiadoras,
impressora, multifuncionais, ploters. duplicadores, scanners, coloridas, preto
e branco, máquinas e equipamentos de escritórios, gráficos e reprográficos,
computadores, notebook e sistema de monitoramento digital de imagens,
outsourcing.

'O r'^""
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certifico o Regi*tro em 2TW2012 Sob W 20120140749
Protocolo 12/C14874-9 de 26/04/2012 com NIRE 272004350C3
PRWTPAGE COMFRCO E SCRVCOS UDA ME
Chancela C7C1-9979-CC99-C42D-43B6-9E22'A2SO-604C E563-B39B

5" ALTERAÇÃO Ê CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"PRtNTPAGE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME"

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade iniciou suas atividades em 29/02/2008 e seu prazo de duração
é indeterminado

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

13 i
a -
u, o
, v
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O capital social é de RS 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido
em 150.000 {cento e cinquenta mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum
reat) cada uma. totalmente subscrito e integralizado, ficando assim
distribuído:

i NOME _______
ÍTHYAGO,FARIAS NOGUEIRA
JQSIVAL SILVA NOGUEIRA JÚNIOR
,TOTAL

PERC % : Q;
" 99,0%'

1,0%!
100,0% r

COTA D
148.500"!
"r sooj

150. 000^

fOTAL R$
148.500,00
"1.500,00

150.000,00

CLÁUSULA QUINTA - DAS QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição
se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão defas, a atteração
contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integratizacão do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá THYAGO FARIAS NOGUEIRA com
os poderes e atribuições de sócio-admmístrador autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do outro sócio
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certifico o Registro em 27/04/2012 Sob N" 20120148740
Prolocoio -!2/014874-9c)e26/04'20-'2comN!RE 27200435003
PRWTPAGE COMERCIO E SERVÇOS L TOA ME

C7C1-9979-CC99-C42D-Í3B6-9E22-A25D-604C-Ê563-829B
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5a ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"PRINTPAGE COMERCIO Ê SERVIÇOS LTDA ME"

CLASULA OITAVA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado económico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados

CLÁUSULA NONA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o
caso.

^ -a
o

CLÁUSULA DECIMA - DA RETIRADA DE PRÓ LABORE
o
u

f. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de
"pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RETIRADA, EXCLUSÃO OU
MONTE DE SÓCIO QUOTISTA

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer das sócias, a sociedade
não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores, e
o incapaz, desde que autorizado legalmente Inexistindo interesse na
continuidade da Sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço
Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será
distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em

çj l nenhuma hipótese a Sociedade poderá continuar com apenas um sócio por
mais de 180 (cento e oitenta) dias.

J? Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos
em que a sociedade se resolva em retação a seu sócio.

:S

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO DESIMPEDIMENTO
«r

O administrador declara, sob as penas da lei. de que não está impedido def\
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de ^p
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos púbíicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

l
s
B
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Cet.rcooReg.$troem 27/04/2012 Sob N«20120148749
Protocolo 12/014874-9 de 2&04/2012 com NK£ 27200435003
PRWTPAGE COMFRCO E SERVIÇOS l TDAME
Chancela; C7C1-9979-CC99-C42D-43B6-9E22-A25D-604C-6563-B298
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5a ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"PRINTPAGE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME"

l kl •§

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMANIA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Maceió/AL, para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias de tguaí teor e forma, o contrato passara a
vigorar a partir desta consolidação e arquivamento na JUCEAL.

Maceió/AL, 23 de abril de 2012
— e
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04/03/2015 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

09.392.052/0001-25
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

D ATA D E ABERTURA
29/02/2008

NOME EMPRESARIAL

PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E1RELI - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PRINTPAGE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDAOE ECONÓMICA PRINCIPAL

47.51 -2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
82.19-9-01 - Fotocópias
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrõnico

CÕDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO

AV CDOR GUSTAVO PAIVA

CEP

57.038-635
BAIRRO/DISTRITO

JACARECICA

ENDEREÇO ELETRÕNICO

assec__contabil@ig.com.br

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

NÚMERO COMPLEMENTO

10

MUNICÍPIO

MACEIÓ

TELEFONE

(82) 3313-2111 / (82) 8835-6708

u i
AL

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

29/02/2008

D ATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 04/03/2015 às 09:27:00 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Página: 1/1

http://www.receita.faz enda.gov. br/prepararlmpressacVImprimePagina.asp 1/2





04/03/2015 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
Superintendência de Receita Estadual - SRE
Secretaria Adjunta da Receita Estadual
Dtretoría de Cadastro Quarta-'

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-li

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie
junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade
dos dados contidos.

Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças - PGF
J Secretaria Executiva de Fazenda do Estado de Alagoas - SEFAZ
\a Adjunta da Receita Estadual - SARE

***£***'•* Diretoria de Cadastro - DICAD•t

NÚ MERO C AC EAL
242.10989-6
CNPJ/CPF
09.392.052/0001-25

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
f* A r\ OTO A i
U AUAO l KAL OPTANTE PELO SIMPLES ?

SIM

RAZÃO SOCIAL
PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP

NOME DE FANTASIA
PRINTPAGE

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÓMICA
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (PRINCIPAL)
1813099 - Impressão de material para outros usos
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
8219901 - Fotocópias
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
1813001 - Impressão de material para uso publicitário
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

CÓDIGO-DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
134 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO
AV CDOR GUSTAVO PAIVA

CEP
57038-635

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

BAIRRO/DISTRITO
JACARECICA

NÚMERO
10

MUNICÍPIO
MACEIÓ

COMPLEMENTO

i •

AL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
4/3/2015

Data de Emissão: Quarta, 04 de Março de 2015, às 09:26:07 (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:

08002841060
C A LU D EM TER

SEFAZ

l

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2015 @CSGII WEB - © Coordenadoria Setorial de Gestão da Informática e Informação - SEFAZ/AL

http://apl03.sefaz.al.gov.br/dicad/fic.php 1/1
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

ontribuinte
onftra os dados Ue seu cadastro e. no caso de haver diverge r cia(s). providencie a atualpzação junto a SMF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEI - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL - CIC

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social

•F","~". -
| C.M.C

F- Sh^VILOS Dl- INI ORU<\TI(,A - F.- P P •
iinlo do Estabelecimento (Nome de Fantasia) CNPJ/CPF

Natureza Jurídica Dal. Inicio Ativ.
l VI-RLSA INDIVIDUAI DL -;t 3C l IMI ÍAtJA Ul. NA'UKL/A, LVPtn 5ARÍA .

a t. do Estabelecimento ?uj l 'ihus.il 1.1

I.S.S.Q.N./T.L.r.

Tipo Cadastro Sit. Cadastral

Atiuc

Opt. Simples

Sim
Opt. SIMEI

Não

Sócios ou Responsáveis Legais
nscrição

208871
CPF/CNPJ
060.101.514-2

Nome
THYAGO FARIAS NOGUEIRA

ENDEREÇO /LOCALIZAÇÃO

Logradouro Número CEP Bairro
M . - ' • • • '-l ,10010 & 7 3 JACARr, r /-

Complemento Município , , !

MACI IC CG

ATIVIDADES ECONÓMICAS

Grupo Sub-Grupo Atividade Económica Tipo
47 47512 1 -COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Primária
'8 18130 99 -IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS Secundária
95 95116 0 -REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES F DF EOUIPAMFNTOS PERIFÉRICOS Secundária
80 80200 0 -ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA Secunoaria
77 77331 0 -ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS Secundária
63 63119 0 -TRATAMENTO DE DADOS PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET Secundária
47 47610 3 -COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA Secundana
•8 18130 1 -IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO Secundaria
82 82199 1 -FOTOCÓPIAS Secundária

Emitido conforme decreto n° 6284 de 12/11/2002 em 04 de Março de 2015
Validade - 60 dias a partir da data de emissão.

http://www3.smf.maceio.al .gov.br :8084/e-ágata/ser vlet/hwvdocumentos 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP
CNPJ: 09.392.052/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto ã Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n2 3, de 02/05/2007.
Emitida às 14:20:56 do dia 12/09/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/03/2015.
Código de controle da certidão: 62CD.C83E.C724.A020

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.reccita. fazcnda.gov. br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuniaSegVia... 12/09/2014
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GOVERNO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

,SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL

DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Certidão Negativa de Débitos

Razão Social: P R I N T P A G E P R O D U T O S E SERVIÇOS DE I N F O R M Á T I C A E I R E L I - EP? - REGULAR

NPJ : 09392052000125

Ressa lvado o d i re i to de a Fazenda estadual cobrar qua isquer dividas de responsab i l idade do
c o n t r i b u i n t e acima que v i e r e m a ser a p u r a d a s , é c e r t i f i c a d o que não c o n s t a m , até a p r e sen t e data
débitos inscritos em Dívida Ativa.

Cer t idão expedida com base ria P o r t a r i a SARE r i" 62, de 23 de j u l h o de 2 0 0 4 .

E m i t i d a às 09:36:15 do dia 12/01/15
falida até 1 3 / 0 3 / 2 0 : 5 .

Código de controle da certidão: 0412-9C8C-5B01-B76E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas, através do endereço
http://wwww.sefaz.el.gov.br/certidao.

Certidão expedida gratuitamente.
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• 13/02/2015 www3.smf.maceio.al.gov.br:8084/e-agata'servlet/hwvdocuinentos

•

vit^ ESTADO DE ALAGOAS ^

|H| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ J

^9jj/ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND 11768 / 2015 ^fj

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Económico

Inscrição: ^ 0 0 8 0 1 255

Contribuinte
PR1NTPAGE PRODUTOS E SERVICES DE
INFORMÁTICA EIRELI - SPP

Identificação: 3 3 2 9 9 0

Situação Cadastral
C.N.P.J./C.P.F.
09392052000125

_ogradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
AVFHTDA - COOP GUSTAVO PATVA, N° : 00010,
57038-000 ,
ÍJuadra : , 1-otc : , Lotcarr.cn to :

Bairro; JACARPC I CA Cidade: MAC LI 1 0

3ata Expedição
13/02/201 ̂

Área do Terreno; 0 , 0 0

Validade M" Protocolo Data Protocolo
i 3 /06/20] 5 f ' • • ; /o ; j / /n is

o , c ::
N.° De Autenticidade: 65E.C50.38E. S FF

A d mi n i st rã t': v o aci ma í ndi cado,
Ca da a L ro e Controle de Arrecada
Fazenda Municipal de irisorever
apuradas, com referência ao pré
contribui n te/ imóvel aci iria .i d e n t
expedição desta certidão .

** * * * * * * - * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
• * * + - * * * * * * * * X * + * * * * * * -T * * * * * * * * * *

*******************************

3 informações exaradas no processo
-; as constantes em nosso Sis tema de
;ão, e ressalvado o d i re i to de a
i cobrar as dívidas que venham a ser
?ente instrumento, que en relação ao
. f i cado i nex i s te débi to ..'. mped i L i v o a

A * * * * * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

f * * * * x •*--*** 'K * -V • * * * ->• * * * * * * * * * * * * * * * ir Ur * * *

* * - V * * * ^ - * - * + - V T - * - v * * * - l ' * * - v - ' r * * - * * - * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

t * ***********************************

t ************-************************

Certidão emitida as 11:37:05 cio dia 13/02/2015 / \ autenticidade desta certidão pode ser conf i r ma d a na pacjina da Secretaria de finanças, •'

no endereço: http://www.smf.maceio.al.gov.br ou na própria Secretaria de Finanças.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

s

\:

hnp://www3.smf.maceío.al-9ov.br:8084/e-agala/servlet/hwvdocumentos
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'Certidão Negativa de Debito Página l de l

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

N° 256102014-88888052
Nome: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
EIRELI-E
CNPJ; 09.392.052/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não
constam pendências em seu nome relativas a contribuições
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a
inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as
suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias
e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas
em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela
RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão
Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão
próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de
controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à
fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de
sociedade empresária simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01,
de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 01/10/2014.
Válida até 30/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://cnd.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS BIN/SIW_Contexto=CN... 01/10/2014



!r^ »\ 1

L



' 25/02/2015 https:/Awww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz^15M0949&VARPessoa^15CW0949&VARUf^AL&-
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^^^^ J^^^ÊL U
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09392052/0001-25
Razão Social: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

E PP
Nome Fantasia:PRiNTPAGE
Endereço: AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 10 / JACARECICA / MACEIÓ /

AL/ 57038-635

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/02/2015 a 16/03/2015

Certificação Número: 2015021521170339378881

Informação obtida em 25/02/2015, às 11:18:04.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/EmprMa/Crf/Crf/FgeCFSImpn 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP

(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 0 9 . 3 9 2 . 0 5 2 / 0 0 0 1 - 2 5

Certidão n 9 : 64005102/2014

Expedição: 07/10/2014, às 08:57:50
Validade: 04/04/2015 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -
EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscr i to(a) no CNPJ sob o n9 09 .392.052/0001-

25, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n B 1 2 . 4 4 0 , de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n9 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão a tual izados até 2 ( d o i s ) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à ver i f icação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à ident i f icação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

^--—r e c o l h i m e n t o s p rev idenc ia r ios , a h o n o r á r i o s , a cus ta-s , a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público- çlq
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

(V
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04/03/2015 001429429
l '"—-fc_

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DE ALAGOAS

Comarca de Maceió

C E R T I D Ã O E S T A D U A L

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO N°: 001429429
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

FOLHA: 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período
de 10 anos. verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP, vinculado ao CNPJ:

nos registros de distribuição mantidos a partir do ano de 2008 de AÇÕES DE FALÊNCIA,

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas.

Certifico ainda que a certidão ê emitida de acordo com o § 1° do art 8° da Resolução 121/2010 do
CNJ.

Observações:

1. Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ

2. Não existe conexão com o Sistema PROJUDI dos Juizados Especiais e com o Sistema de Automação da
Justiça do 2° Grau.

3. A conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte interessada é de responsabilidade exclusiva do
destinatário.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quarta-feira, 4 de março de 2015 às 09h21min.

PEDIDO N°:
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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/AL

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av.
Comendador Gustavo Paiva, 10 - Jacarecica - Maceió/AL., Inscrita sob CNPJ
n° 09.392.052/0001-25, através de contrato, presta serviços de impressões,
cópias e digitalização para DETRAN-AL, com sede na Av. Assis
Chateaubriand, S/N - Campus Tamandaré - Maceió/AL.

A presente contratação tem por objeto prestação de serviços técnicos
especializados de impressão, cópias e captura de imagens em escâner,
monocromáticas e coloridas, com conhecimento em solução de gestão de
documentos, abrangendo a locação, entrega e instalação de equipamentos,
treinamento, monitoramento, cessão do direito de uso de softwares voltados à
operação e gestão do ambiente, fornecimento de serviços de suporte técnico,
manutenção, assistência técnica incluindo reposição de peças e suprimentos.

Volume Mensal de Impressão/Cópias/Escâner: 188.000 (cento e oitenta e oito
mil)
Quantidades de Equipamentos: 43 (quarenta e três)

Atestamos, outrossim, que nada consta que desabone a referida empresa.

Maceió (AL), 25 de fevereiro de 2013

JOSÉ CARLOS'FERREIRA GOMES
Coordenador CGTI/DETRAN/AL

José Carlos Ferreira Gomes
Coordenador Setorial de Gestão

da Tecnologia da Informação
Mlt,1M2M-DSTRAN4L

CARTÒfTOOOREGlSTROCIVtaQ|Jlf^>
r,T»c T» rM«rrerm - AlHEífTTGAC»^ _, ..-'C,
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PO D P. R,
JUDICIÁRIO
D H ALAGOAS

lribun.il de justiça
.' ?

Diretoria Adjunta Administrativa do Tribunal de Justiça - DARAD

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP, com sede
na Av. Comendador Gustavo Paiva, 10 - Jacarecica - Maceió/AL., Inscrita sob CNPJ n°
09.392.052/0001-25, Presta serviços de impressões, cópias e digitalização para,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, com sede na Praça Marechal Deodoro
da Fonseca, n° 319, Centro, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob o n° 12.473.062/001-08.

A presente contratação tem por objeto locação de equipamentos multifuncionais
monocromática e colorida, instalação de equipamentos, treinamento, softwares voltados à
operação e gestão do ambiente, fornecimento de serviços de suporte técnico, manutenção
preventiva e corretiva, assistência técnica incluindo reposição de peças e suprimentos,
para todo estado de alagoas.

Quantidade de Equipamentos: 26 (vinte e seis);
Volume de Impressão/Cópia/Escâner: 330.000 (trezentos e trinta mil);

Atestamos, outrossim, que nada consta que desabone a referida empresa.

Maceió (AL), 19 de Dezembro de 2014.

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
E NOTAS 2» DISTRITO -AinEMTICAÇAO
Aot«nBco a pretente cópia reprogrifica

j ai cor*3r&,pom oonginS

JOÃO L

*' —•—^ • ' -s «b*0í._ -.

O MUNIZ FARIAS
r Contratual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA E
ÓRGÃOS DO POOCR JUOICIÁRIO
Praça Marechal Deodoro 319

Ctntro- CEP 5702CMÍ*
MACEIÓ - AL J
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PREFEITURA DE

MACEIÓ
FINANÇAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a pedido da parte interessada, que a empresa
PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., Inscrita sob CNPJ n°
09.392.052/0001-25, com sede na Av. Comendador Gustavo Paiva, 10 - Jacarecica
- Maceió/AL, presta serviços para SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE
MACEIÓ - SMF, com sede Rua Pedro Monteiro, 47 - Centro - Maceió/AL., objeto
do Contrato n° 0203/2013, Pregão Eletrônico n° 59/2013 Processo n°.
2500.37825/2013.

A presente contratação tem por objeto prestação de serviços de impressão, cópias,
digitalização e envelopamento, monocromáticas e coloridas, abrangendo entrega e
instalação de equipamentos, treinamento, monitoramento, softwares voltados à
operação e gestão do ambiente, fornecimento de serviços de suporte técnico,
manutenção, assistência técnica incluindo reposição de peças e suprimentos.

Volume Mensal de Impressão/Cópias/Escâner/Envelopamento: 302.200 (trezentos
dois mil e duzentos)

Quantidades de Equipamentos: 50 (cinquenta)

Atestamos, outrossim, que nada consta que desabone a referida empresa.

Maceió (AL), 06 de Junho de 2014.

CAPTÔRK) DO REGISTRO ClVtL
E NOTAS 7 WSTRTTO - AJJTEKHCAÇAO
Aiftentk» e prewnte i -*B™*

si congro <
Thales Maciel Santos
Programador Sénior

Diretoria Administrativa-D.A,Rua Pedro Monteiro,n° 47, Centro,Maceió/AL-57020-380
Email: suzanaoliveira@smf.maceio.al.gov.br Tel:82-3315-2541
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So luções Tecno lóg icas

ANEXO IV
DECLARAÇÃO - LEI N* 9.854/99

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015
PROCESSO N2 119-017/2015

A empresa PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n? 09.392.052/0001-25, sediada na Av.
Comendador Gustavo Paiva, 10 - Jacarecica - Maceió/AL., neste ato representado pelo

Diretor Comercial, THYAGO FARIAS NOGUEIRA, portador da Carteira de Identidade n^
2003007000914 - SSP/AL e do CPF n^ 060.101.514-22, em atenção à Lei n. 9.854, de 27

de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre
integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de

1988, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber: "(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou

insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze anos", para fins de habilitação no
Pregão Presencial para Registro de Preços n^ 006/2015 Prefeitura Municipal de Boca da

Mata.

Maceió (AL), 10 de Março de 2015.

Q

Av, Comendador Gusíaío Paiva, 10
Jacarec ica j Maceió j AL
(82) 3327.1316 j 3317,9189
CNPJ: 09.392.052/0001-25
printpage@printpage.com.br
w w w . p r i n t p a g e . c o m . b r
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Soluções Tecnológicas

DECLARAÇÃO LEI N* 12.305/2010

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015
PROCESSO N3 119-017/2015

A empresa PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob n^ 09.392.052/0001-25, sediada na Av. Comendador
Gustavo Paiva, 10 - Jacarecica - Maceió/AL., neste ato representado pelo Diretor Comercial,
THYAGO FARIAS NOGUEIRA, portador da Carteira de Identidade n^ 2003007000914 - SSP/AL e
do CPF n5 060.101.514-22, declara para os devidos fins, sua responsabilidade em relação à
destinação ambiental de todos os recipientes e resíduos dos suprimentos, peças e materiais
substituídos nos equipamentos, em conformidade com os preceitos e a legislação ambiental n^
12.305/2010.

Detalhamento do Programa de Responsabilidade Ambiental:
Em atenção à Política Nacional de Resíduos Sólidos (instituída pela Lei 12.305 de 02 de agosto
de 2010 e regulamentada pelo Decreto 7.404 de 23 de dezembro de 2010), a qual criou a
responsabilidade compartilhada entre todos os entes da relação: fabricante, importador,
distribuidor, comerciante e consumidor.

Os materiais e equipamentos recolhidos serão devolvidos aos fabricantes. Lá, eles encontrarão
um fim adequado, sendo desmembrados em várias partes e tendo suas peças separadas de
acordo com o material das quais são feitas.

Os materiais (plásticos, espumas, metais) são reprocessados e convertidos em matérias-primas
para que outras indústrias as utilizem na fabricação dos mais variados produtos.

Fluxo do Processo de Destinação
1. A PRINTPAGE recolhe em seus clientes suprimentos, peças e equipamentos.
2. A PRINTPAGE envia para os fabricantes os materiais recolhido.
3. Os Fabricante possui um contrato com uma empresa especializada em gerenciamento
ambiental, que efetua a limpeza das carcaças.
4. Processo de desmontagem das carcaças.
5. Separação e classificação do material, conforme padrão SGA-ISSO 1401.
6. Descaracterização do material (trituração).
7. Destinação final conforme padrões SGA-ISSO 1401 (envio para reaproveitamento em
outras indústrias.

Maceió (AL), 10 de Março de 2015.

Av. Comendador Gustavo Paiva, 10
Jacarecica | Maceió j AL
(82) 3327 1316 } 3317.9189
CNPJ: 09.392.052/0001-25
pr in ipage@printpage.com.br
w w w . p r i n t p a g e . c o m . b r
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

PORTARIA N° 060/2015

Dispõe sobre substituição de membro da
Comissão Permanente de Licitações do Município
de Boca da Mata, Alagoas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ESTADO DE ALAGOAS no LSO de
suas atribuições legais conferida pelo art. 44, inciso IV. da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando, ao fim, que a Lei Federa! n° 8.656, de 21 de junho de 1993: em seu a-t.
51, dispõe que a Comissão Permanente ou Especial de Licitações será composta de nc
mínimo. 03 (três) membros, sendo pelo menos C2 (dois) deles servidores qualificados
pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáve
licitação.

RESOLVE:

Art. 1°. NOMEAR a servidora de provimento de cargo efetivo Rosana Meio aã
Silva, para compor a Comissão Permanente de Licitação deste município em substituição
ao servidor António Eraldo Gomes da Silva

Art.2°. Considerando a Substituição mencionada no artigo acima, ficam designares
os seguintes servidores para compor a Comissãc Permanente de Licitação e suas
respectivas funções, quais sejam;

Bergson Araújo Leite - Presidente

Cristiane Honorato dos Santos Souza - Membro

Rosana Melo da Silva - Membro

Art. 3°. As servidoras Adna Antunes de Almeida e Cristiane Honorato dos Santos
Souza atuarão como Equipe de Apoio, sendo designado como Pregoeiro o servidor
Bergson Araújo Leite, nos termos da Lei n° 1&520/2002.

Art. 4°. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, aos 27 dias
do mês de fevereiro do ano de 2015.

1

GUSTAVO DANTAS FEIJO
PREFEITO

Publicada, Registrada e Arquivada pela Secretaria Municipal de Administração, em
de fevereiro de 2015.

FERNANDO AUGUSTO
Secretário IVsunjdpa!eJ\drôTnistração

•
RUA ROSALVO PINTO DÁMASO N$ 224, PKAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA -AL
CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-14S7E-MAIL: bocamaía@ig.co,-n.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL - 12.264.396/0001-63
RUA ROSALVO PINTO DÂMASO, 224 - CENTRO

CEP: 57680-000

FONE/FAX: (82)3279-1309/( )

BOCA DA MATA / AL

ATA DE SESSÃO PUBLICA

Pregão N°: 006/2015-SRP

Processo N°: 119-017/2015

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA
IMPRESSÃO/CÓPIAS/ESCANEAMENTO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE

PREAMBULO

Data de Realização: 10/03/2015 15:30:00

Término da Sessão: 10/03/2015 18:39:57
No dia 10 de Março de 2015, às 15:30 horas, reuniram-se nesta PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL ,
situado na RUA ROSALVO PINTO DÂMASO - 224, CENTRO, o Pregoeiro, Senhor BERGSON ARAÚJO LEITE, e a Equipe de
Apoio, constituída pelos Senhores CRISTIANE HONORATO DOS SANTOS SOUZA e ANTÓNIO ERALDO GOMES DA SILVA,
para a Sessão Pública do Pregão Presencial em epígrafe, regido pela Lei Federal 10.520/02, pelo Decreto Federal n°
3.555/00 e subsidiariamente no que for cabível pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação
da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte
conformidade:

REPRESENTANTE

ERIC FRANCISCO SALES DOS SANTOS
EVANDRO AMOEDO
JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS SILVA
ROSÊMERY ARAÚJO DA SILVA
THYAGO FARIAS NOGUEIRA

CREDENCIAMENTO

EMPRESA ME/EPP

MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA NÃO
MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NÃO
SOFT & LOK SOLUÇÃO EM SOFTWARE LTDA - ME SIM
ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTAÇÕES SIM
PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA SIM

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu as declarações dos Licitantes presentes de que atendem plenamente os requisitos de habilitação
estabelecidos no Edital e os dois envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio,
o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles
definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os Autores das demais, os
Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo
4° da Lei Federal 10.520, de 17 de Julho de 2002.

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de
ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

ITEM / LOTE: 0001 STATUS: VENCEDOR
ETAPA FORNECEDOR

PROPOSTAS ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E

PROPOSTAS MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E

PROPOSTAS MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROPOSTAS PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

R$ UNITÁRIO QTD R$ TOTAL

190.079,6400

0,0000

285.000,0000

216.000,0000

1 490.079,6400

1 0,0000

1 285.000,0000

1 216.000,0000

% STATUS

126,88 NÃO SELECIONADO

0,0000 NÃO SELECIONAJ3O \4 SELECIONADA

0,0000 SELECIONADA

PREGÃO PRESENCIAL: 006/2015-SRP - PROCESSO: 119-017/2015





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL - 12.264.396/0001-63
RUA ROSALVO PINTO DÂMASO, 224 - CENTRO

CEP; 57680-000

FONE / FAX: (82)3279-1309 / ( )

BOCA DA MATA / AL

PROPOSTAS SOFT & LOK SOLUÇÃO EM SOFTWARE LTDA -

1a RODADA SOFT & LOK SOLUÇÃO EM SOFTWARE LTDA -

ia RODADA MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

1a RODADA PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

2a RODADA MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

2a RODADA PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

3a RODADA MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

3a RODADA PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

1a RODADA MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

4a RODADA PRINTPAGE COMÉRCIO Ê SERVIÇOS LTDA

5a RODADA MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

5a RODADA PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

6a RODADA MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

6a RODADA PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

7a RODADA MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

7a RODADA PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

8a RODADA MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

8a RODADA PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

9a RODADA MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

9a RODADA PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

10a RODADA MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

10a RODADA PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

11a RODADA MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

11a RODADA PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

12a RODADA MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

12a RODADA PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

13a RODADA MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

13a RODADA PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

NEGOCIAÇÃO MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

NEGOCIAÇÃO MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

NEGOCIAÇÃO PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

NEGOCIAÇÃO PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em
conformidade:

BOCA DA MATA
A L A G O A S

387.600,0000

0,0000

215.000,0000

214.900,0000

214.000,0000

213.950,0000

213.000,0000

212.500,0000

212.000,0000

211.800,0000

211.000,0000

210.800,0000

210.000,0000

209.500,0000

207.000,0000

206.500,0000

206.000,0000

205.800,0000

205.000,0000

204.900,0000

204.000,0000

203.900,0000

201.000,0000

200.500,0000

200.000,0000

199.500,0000

199.000,0000

0,0000

189.050,0000

189.050,0000

199.000,0000

199.000,0000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

VJ3V- 600, 0000

0,0000

215.000,0000

214.900,0000

214.000,0000

213.950,0000

213.000,0000

212.500,0000

212.000,0000

211.800,0000

211.000,0000

210,800,0000

210.000,0000

209.500,0000

207.000,0000

206.500,0000

206.000,0000

205.800,0000

205.000,0000

204.900,0000

204.000,0000

203.900,0000

201.000,0000

200.500,0000

200.000,0000

199.500,0000

199.000,0000

0,0000

189.050,0000

189.050,0000

199.000,0000

199.000,0000

79,444

0,0000

0,0465

0,0000

0,0234

U, 0000

0,2353

0,0000

0,0944

0,0000

0,0949

0,0000

0,2387

0,0000

0,2421

0,0000

0,0972

0,0000

0,0488

0,0000

0,0490

0,0000

0,2494

0,0000

0,2506

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

SELECIONADA

!.>!(. 1 INOU

I A N C Í

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

DECLINOU

LANCE

INABILITADO

LANCE

VENCEDOR

ordem crescente de valor, na seguinte

ITEM / LOTE: 0001
FORNECEDOR

MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

SOFT & LOK SOLUÇÃO EM SOFTWARE LTDA - ME

ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R$ UNITÁRIO R$ TOTAL

189.050,0000 189.050,0000

199.000,0000 199.000,0000

387.600,0000 387.600,0000

490.079,6400 490.079,6400

CLASSIFICAÇÃO

1° COLOCADO - INABILFTADO

2o COLOCADO - VENCEDOR

3° COLOCADO s^~\0

0,0000

PREGÃO PRESENCIAL: 006/2015-SRP - PROCESSO: 119-017/2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL - 12.264.396/0001-63
RUA ROSALVO PINTO DÂMASO, 224 - CENTRO

CEP: 57680-000

FONE / FAX: (82)3279-1309 / ( )

BOCA DA MATA / AL

NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtíclo, abaixo especificado, é
aceitável e está dentro dos padrões de mercado.

ITEM / LOTE: 0001
FORNECEDOR

PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

MENOR PREÇO PREÇO NEGOCIADO STATUS

199.500,0000 199.000,0000 ACEITÁVEL

HABILITAÇÃO

Aberto o 2° envelope da Licitante MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA que apresentou a melhor proposta, foi
inabilitada por não apresentar a certidão solicitada no item 10.3.2.f., nem a certidão conjunta da Receita.

Convocada a licitante 2a colocada foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos
membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

RESULTADO

A vista da habilitação, foi declarado:

ITEM / LOTE FORNECEDOR

0001 PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR GLOBAL

PREÇO NEGOCIADO

199.000,0000

199.000,0000

STATUS

ACEITÁVEL

l 199.000,0000

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PUBLICA

A Licitante MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificada do certame por apresentar
proposta de preços com erro nos valores de cada item.

ENCERRAMENTO

Antes de proceder ao Encerramento, o Pregoeiro Senhor(a) BERGSON ARAÚJO LEITE ofereceu aos Licitantes presentes a
possibilidade de apresentarem recursos caso estivessem em desacordo com quaisquer procedimentos realizados neste
certame, sendo que todos os Licitantes declinaram deste direito, ficando assim de pleno acordo quanto às PROPOSTAS
apresentadas, bem como a CLASSIFICAÇÃO deste Pregão Presencial.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de
Apoio e pelos representantes das licitantes presentes.

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS

ERIC FRANCISCO SALESTOS~5AffK)S
MAQ-LAREM ^MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

EVANDRG/AMOEDO
MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

ANTÓNIO ERALDO GOMES DA SILVA

BERGSON ARALT3O LÊ

PREGÃO PRESENCIAL: 006/2015-SRP - PROCESSO: 119-017/2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL - 12.264.396/0001-63

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO, 224 - CENTRO

CEP: 57680-000

FONE/FAX: (82)3279-1309/( )

BOCA DA MATA / AL

gOí,/i DA M ATA
A t A C O S S

JOSÉ £NpRE'DOS SANTOS SILVA
SOFT & LOK SOLUTO EM SOFTWARE LTDA - ME

ROSEMERVARAUJO DA SILVA
ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E

REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

THYAQgVFARIAS NOGUEIRA
PRINTPAGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CRISTIANE HONORATO DOS SANTOS SOUZA
EQUIPE DE APOIO

(J]

PREGÃO PRESENCIAL: 006/2015-SRP - PROCESSO: 119-017/2015
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Maceió (AL), 11 de Março de

OFÍCIO: 388/2015 - PRINTPAGE

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015

PROCESSO N^ 119-017/2015

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO/TROCA DE EQUIPAMENTOS.

PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ sob n^ 09.392.052/0001-25, com sede na Avenida Comendador

Gustavo Paiva, 10 - Jacarecica - Maceió/AL., por seu representante legal, comparece

respeitosamente perante Vossa Senhoria para requerer PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO/TROCA DO
EQUIPAMENTO TIPO 01, PREGÃO PRESENCIAL N^ 006/2015.

OBJETO DO PRESENTE PEDIDO

A Requerente participou da licitação através do pregão presencial n? 006/2015, para

fornecer: Serviços continuados de impressão/cópias/escaneamento, com execução mediante o

regime de empreitada por preço unitário, com solução de digitalizaçao para integração com os

sistemas da Prefeitura de Boca da Mata, de caráter local e com acesso via rede local (TCP/IP),

incluindo a logística de suprimentos e serviços técnicos especializados, utilização de softwares

de controle e gerenciamento, a cessão de direito de uso de equipamentos com a prestação de

serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos

necessários (EXCETO PAPEL).

FUNDAMENTOS

Com todo o respeito, há circunstâncias que inviabiliza a entrega do referido produto,

previsto na proposta comercial. Tais circunstâncias, as quais serão demonstradas.

FATO ALHEIO À REQUERENTE E ABSOLUTAMENTE IMPREVISÍVEL

Na proposta apresentada, a requerente se comprometeu a entregar/instalar para

equipamento tipo 01, Lexmark / XM3150. No entanto, ocorre que o fabricante Lexmark está

impossibilitado da entrega destes produtos para requerente nas condições iniciais proposta.

Este fato ocorreu devido a problema ocorridos no desembaraço por parte do governo

do Brasil, logística de importação do fabricante, atta volatilidade da cotação do dólar e
alteração da política de preços levada a efeito pela Lexmark Internacional.

Sendo assim, este fato gerou reflexos na entrega junto a esta administração, de modo

que, conforme informado, é necessário à substituição dos equipamentos por parte da
requerente, tendo em vista o cumprimento ao pregão n^ 006/2015.
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Qrint
Soluções Tecnológicas

Neste novo cenário resta absolutamente impraticável a manutenção <k>/ preços
ofertados naquele momento pelo fabricante Lexmark.

Entretanto, esclarece-se que estamos entregando/instalando para tipo 01
equipamento do fabricante Samsung, Modelo SL-M4070, de modo que, o equipamento atende
a todas as especificações mínimas exigidas no processo licitatório.

Denota-se, portanto, que a contratada é dependente do fornecimento do produto
objeto deste contrato, constatando-se, assim, de fator absolutamente alheio à sua vontade.

PEDIDO

Portanto, devido à superveniência de fato e circunstância alheios à vontade da
Requerente, a Requerente pede a substituição do equipamento.

Por fim esclarecemos que estamos à disposição para prestação de qualquer
informação suplementar que se faça necessária.

Termo em que,

Pede-se Deferimento

/T^
FARIAS NOGU Í̂RA

'etor Comercial /

Av. Comendador Gust-ivo PM
s ec ica i M

(82) 332 .
CNPJ: 09 .392 •"•
pr intpage@printpage.c
w w w . p r i n t p a g c . c o m . b r
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PROPOSTA COMERCIAL

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015

PROCESSO N9 119-017/2015

Proposta que faz a empresa PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP, inscrita no

CNPJ n? 09.392.052/0001-25, com sede na Av. Comendador Gustavo Paiva, 10 - Jacarecica - Maceió/AL.

Dados da Empresa:

Razão Social: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP

CNPJ: 09.392.052/0001-25

Endereço: Av. Comendador Gustavo Paiva, 10 - Jacarecica - Maceió/AL. - CEP 57.038-635

Telefone: (82) 3317.9189 / 3327.1316 / 9900.7979
E-mail: thvaRO(5)printpage,com.br

Dados do Representante Legal para Assinatura Contrato:

THYAGO FARIAS NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, analista de sistema, CPF ne 060.101.514-22, RG

n^ 2003007000914 SSP/AL, Cargo: Diretor Comercial.

Dados Bancário:

Banco: BRASIL S/A

Agência: 0969-5
Conta: 15.250-1

A presente proposta tem por objeto o registro de preços dos serviços continuados de

impressão/cópias/escaneamento, com execução mediante o regime de empreitada por preço unitário,

com solução de digitalização para integração com os sistemas da Prefeitura de Boca da Mata, de caráter

local e com acesso via rede local (TCP/IP), incluindo a logística de suprimentos e serviços técnicos

especializados, utilização de softwares de controle e gerenciamento, a cessão de direito de uso de

equipamentos com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças

e suprimentos necessários (EXCETO PAPEL),.

Os equipamentos ofertados serão entregues de acordo com as especificação e condições estabelecidas

no edital e seus anexos, devidamente instalados nos locais determinados em perfeitas condições de
funcionamento.

Prazo de Validade da Proposta: (60) sessenta dias.

Prazo de Execução dos Serviços: Conforme edital e anexos.

Prazo de Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas direta e indireta, inclusive tributos e/ou

impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxas de administração, previsão de lucro, assistência
técnica mediante manutenção preventiva e corretiva, componentes e peças de reposição, depreciação

dos equipamentos, softwares para perfeito funcionamento da solução e outros necessários ao

cumprimento integral do objeto da contratação.

Declaramos que os equipamentos que serão fornecidos são novos, de primeiro uso, não

remanufaturados, em linha de produção do fabricante e atendem a todas as especificações técnicas
exigidas no edital e seus anexos.
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Soluções Tecno lóg icas

Caso nos seja homologado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo
determinado no documento de convocação.

Declaramos que atendemos a todos os itens do termo de referência.

Declaramos ainda, que os fabricantes aqui mencionados, possuam programa de responsabilidade
ambiental, bem como o compromisso de fazer a coleta seletiva dos suprimentos (carcaças, cilindros e
demais peças e componentes), em conformidade com a legislação.

Detalhamento do Programa de Responsabilidade Ambiental:
Em atenção à Política Nacional de Resíduos Sólidos (instituída pela Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 e
regulamentada pelo Decreto 7.404 de 23 de dezembro de 2010), a qual criou a responsabilidade
compartilhada entre todos os entes da relação: fabricante, importador, distribuidor, comerciante e
consumidor.

Os materiais e equipamentos recolhidos serão devolvidos aos fabricantes. Lá, eles encontrarão um fim
adequado, sendo desmembrados em várias partes e tendo suas peças separadas de acordo com o
material das quais são feitas.

Os materiais (plásticos, espumas, metais) são reprocessados e convertidos em matérias-primas para que
outras indústrias as utilizem na fabricação dos mais variados produtos.

Fluxo do Processo de Destinação
1. A PRINTPAGE recolhe em seus clientes suprimentos, peças e equipamentos.

2. A PRINTPAGE envia para os fabricantes os materiais recolhido.

3. Os Fabricante possui um contrato com uma empresa especializada em gerenciamento ambiental,

que efetua a limpeza das carcaças.

4. Processo de desmontagem das carcaças.

5. Separação e classificação do material, conforme padrão SGA-ISSO 1401.

6. Descaracterização do material (trituração).

7. Destinação final conforme padrões SGA-ISSO 1401 (envio para reaproveitamento em outras

indústrias.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS

TIPO 01 - Multifuncional laser monocromática, A4 e oficio - 42 ppm
a) Velocidade de 42ppm para cópias/impressões e 35imp para escaneamento por minuto;
b) Resolução de 1200dpi;
c) Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas;
d) Impressão duplex automática;
e) Alimentador automático reverso de, no mínimo, 50 folhas;
f) Controle de acesso através de senha;
g) Painel na língua portuguesa;
h) Conexão em rede ethernet 10/100 e USB;
i) Memória de 264 MB expansível;
j) Compatíveis com sistemas operacionais Microsoft Windows XP/Vista/Seven e Linux;
k) Processador de 600 MHz;
l) Capacidade de escanear diretamente para rede e para e-mail;
m) Cópias múltiplas l a 999.
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.TIPO 02 - Multifuncional laser Colorida, A4 e oficio - 30 ppm
a) Velocidade de 30 cópias/impressões/escaneamento por minuto em papel A4;
b) Resolução de GOOdpi;
c) Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas;
d) Impressão duplex automática;
e) Alimentador automático reverso de, no mínimo, 50 folhas;
f) Controle de acesso através de senha;
g) Painel na língua portuguesa;
h) Conexão em rede ethernet 10/100 e USB;
i) Memória mínima de 516 MB expansível;
j) Compatíveis com sistemas operacionais Microsoft Windows XP/Vista/Seven e Linux;
k) Processador de 600 MHz;
l) Capacidade de escanear diretamente para rede e para e-mail;
m) Compatível com gramatura de papel de, no mínimo, 220grs;
n) Cópias múltiplas l a 999.

TIPO 03 - Scanner, A4 e A3 - 40 ppm
Scanner; Possuir sensor de captura com tecnologia CCD (Charge-Coupled Device) na frente e no verso do
Alimentador Automático de Documentos (AAD); Alimentador Automático de Documentos com suporte
para: Mínimo de 80 folhas na bandeja de entrada; Possuir recurso selecionável pelo driver para a
digitalização de documentos A3 no alimentador automático; Digitalização de documentos longos de no
mínimo 3 metros através do Alimentador Automático de Documentos (AAD); Documentos com gramatura
de 34 até 400g/m2; 0 Digitalização da frente e do verso do documento em uma única passagem;
Digitalização de documentos no tamanho A4, com resolução de 300 dpi e em modo preto e branco, tons
de cinza e colorido em 60 páginas por minuto (simplex) ou 120 imagens por minuto (duplex); Suportar de
documentos de no mínimo 51 x 54 mm; Possuir no AAD, sistema de separação de folhas através de rolete
de contenção; Possuir interface USB 2.0 para conexão com computador; Resolução ótica de 600dpi;
Resolução de saída de lOOdpi a 1200dpi; Sensor de múltipla alimentação ultrasônico; Possuir ciclo diário
de digitalização de no mínimo 6.000 folhas; Possuir como fonte de iluminação a tecnologia LED para a
digitalização; Possuir proteção inteligente contra danos a documentos que monitora individualmente
cada papel tracionado no alimentador automático; Possuir fundo branco para digitalização de
documentos de baixa gramatura ou translúcido; Possuir drivers ISIS e TWAIN, com suporte para sistemas
Windows 7 e Windows 8; Software com as seguintes funcionaíidades: Reconhecimento de caracteres em
Português-BR (OCR) para geração de arquivos PDF pesquisáveis, Word, Excel e PowerPoint; Detecção e
correção automática do ângulo e inclinação da imagem; Rotação automática de imagem baseada no
conteúdo do documento; Conversão de imagens/texto em tons de cinza para preto e branco; Detecção e
eliminação de páginas em branco; Possuir capacidade de eliminar ou preencher automaticamente
perfurações oriundas de perfuradores de papel nas imagens; Possuir recurso para ênfase de linhas da
imagem, para melhorar documentos claros; Possuir recurso de suavização de fundo nas imagens para
diminuir o tamanho do arquivo; Possuir recurso para detecção automática de documentos coloridos ou
monocromáticos; Inserção, exclusão e reorganização de imagens do documento; Gerar de saída TIFF,
BMP, JPG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, DOC, XLS e PPT. Suportar criação e gerenciamento de perfis de
digitalização, contendo regras de nomes, formatos de arquivos, separação automática de documentos
por código de barras, podendo ser cada uma dessas configurações diferentes para cada urn dos perfis;
Possuir recurso para gerar arquivos de índices, utilizando códigos de barras e/ou OCR nas imagens
digitalizadas, e criar automaticamente estes arquivos nos formatos TXT, CSV ou XML; Permitir rotacionar
as imagens; Software de gerenciamento via rede de um ou mais scanners para monitorar a troca de itens
de consumo, mensagens de erros e atualização de drivers destes equipamentos

Requisitos Comuns a Todas as Multifuncionais e Impressoras Laser
a) Software de instalação e drivers de impressão;
b) Utilização remota via Rede;
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Utilização de carga remota via Rede;
Configuração dos equipamentos via Rede ou Web;
Função de impressão multi-páginas;
Software de contabilização para qualquer tipo de Requisição ou Job;
Contabilização de impressão para cada usuário individualmente em tempo real;
Ferramenta de análise de nível de utilização ou subutilização dos equipamentos e/ou recursos;

i) Gerenciamento remoto das impressoras em rede com recursos em status on-line; gerenciamento
centralizado (Via Rede e Web); alertas em tempo real. Realização de inventario completo; log detalhado
por equipamento, usuário, tipo de trabalho, hora, número de páginas impressas;
j) Compatíveis com Linux, Windows 2003, Windows 2008, XP, UNIX, Windows Vista e Windows 7;
k) Digitalização nos formatos mínimo: tiff, jpg e pdf;
I) Possuir entrada USB;
m) Nas possibilidades de digitalização descritas, deverá ser possível realizar a operação de
digitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem a necessidade de utilização de um
microcomputador;
n) O equipamento deverá ser acompanhado de todos os softwares e documentação necessários à
implementação das possibilidades de digitalização descritas;

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM

01

02

03

MARCA/MODELO

OFERTADO

Samsung / S i M4070FR

Lexmark /CX510DHE

FUJITSU /FI-7160

QUANT.

EQUIP

18

10

10

FRANQUIA

ESTIMADA

MENSAL

(Al)

180.000

25.000

Sem franquia

VALOR UNIT.

PÁGINA

(BI)

R$ 0,05

R$ 0,25

Sem franquia

VALOR GLOBAL TOTAL (R$)

VALOR MENSAL

(Al) x (BI) = (Cl)

RS 9.000,00

R$ 6.250,00

R$ 1.333,33

R$ 16.583,33

TOTAL EM 12 MESES

(Cl) x 12

R$ 108.000,00

R$ 75.000,00

R$ 15.999,96
R$ 198.999,96

Maceió (AL), 10 de Março de 2015.
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

BOCA» M ATA
iilho por você

PROCESSO N°: 119-017/2015
PROCEDIMENTO LICITATÓRÍO: Pregão Presencial n° 006/2015-SRP
OBJETO: Licitação para registro de preços de fornecimento
impressão/cóplas/escaneamento

de serviços de

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Por este Termo, tendo em visto o que consta do procedimento
licitatórío em epígrafe e considerando as disposições da Lei n° 10.520/2002 (art. 4°,
inciso XX), ADJUDICA-SE o objeto da licitação aos licitantes vencedores, na
seguinte conformidade:

LOTE O l

PRINTPAGE PRODUTOS E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
EIRELI EPP
(CNPJ 09.392,052/0001-25)

R$ 198.999,96 (cento e
noventa e o/to m/7,

novecentos e novenfa e
nove reais e noventa e seis

centavos)

CPL em / 1 de março de 2015.

Bergson Leite
Pregoeiro

R U A L A D I S L A U C O I M B R A . N° 1 0 2 , C E N T R O , B O C A D A M A T A - A L A G O A S
E - M A I L : cplbocadamata.a lOhotmal l .com
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PROCESSO N°: 119-017/2015
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregoo Presencial n° 006/2015-SRP
OBJETO: Licitação para registro de preços de fornecimento de serviços de
impressão/cópias/escaneamento

RELATÓRIO FINAL DE LICITAÇÃO

Atendendo solicitação constante na iniciai por meio de ofício expedido pela
Secretaria Municipal de Administração, após autorização do Exmo. Sr. Prefeito através de
Despacho constante nos autos, abriu-se o procedimento ticitatório Pregão Presenciai n°
006/2015-SRP, objetivando o registro de preços para contratação dos serviços continuados de
impressão/cópias/escaneamento, com execução mediante o regime de empreitada por
preço unitário, com solução de digitalização para integração com os sistemas da Prefeitura
de Boca da Mata, de caráter Socai e com acesso via rede local (TCP/IP), incluindo a logística
de suprimentos e serviços técnicos especializados, utilização de softwares de controle e
gerenciamento, a cessão de direito de uso de equipamentos com a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários
(EXCETO PAPEL), na forma do Termo de Referência e da Estimativa de Preços apresentados
pelo interessado solicitante, acostados á inicial.

A Minuta do Edital da licitação foi submetida à apreciação da Procuradoria
Jurídica e devidamente aprovada, através de Parecer presente nos autos; o Aviso da
Licitação foi publicado nos Diários Oficiais da União e do Estado de Alagoas e no Jornal
Tribuna Independente, bem como afixado no Quadro de Avisos desta Prefeitura, conforme
comprovantes anexos aos autos; e o Edital de convocação foi disponibilizado aos
interessados através do e-mail cplbocadamata.al@hotmail.com.

Decorrido o prazo para impugnações ao Edital, não se registrou a entrada de
nenhum instrumento da espécie nesta Comissão, inexistindo assim qualquer pendência que
obstasse o regular prosseguimento do certame.

A sessão pública para recebimento, abertura e julgamento das Propostas de
Preços e Documentos de Habilitação ocorreu em 10/03/20]5, totalizando 01 chamada
havendo a participação das licitantes relacionadas na ata circunstanciada lavrada na
oportunidade, constante dos autos.

As propostas ofertadas e a documentação aberta, apresentadas pelas empresas
participantes, encontram-se presentes nos autos.

Após os procedimentos relatados na Ata da sessão, declarou-se vencedora do
certame a empresa PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP, com o
valor global de R$ 198.999,9o (cento e noventa e oito mil, novecentos e noventa e nove reais
e noventa e seis centavos), e, não havendo interposição de recurso por parte dos licitantes,
adjudicou-se o objeto da licitação, conforme Termo de Adjudicação lavrado pelo Pregoeiro
constante nos autos.

R U A L A D I S L A U C O I M B R A . N" 102, C E N T R O , B O C A D A M A T A - A L A G O A
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E, não havendo interposição de recurso por parte dos licitantes, adjudicou-se o
objeto da licitação, conforme Termo de Adjudicação lavrado pelo Pregoeiro constante nos
autos.

Ressalta-se que a Hcitante vencedora solicitou a substituição do equipamento
informado no item / do Lote 01, pelos motivos expostos, sendo o mesmo acafado, uma vez
que o equipamento substituído atende plenamente os requisitos mínimos estabelecidos no
instrumento convocatório.

Isto posto, encaminhamos os autos à Procuradoria Geral para análise e emissão de
parecer quanto a fase externa.

Após, remefam os autos ao Gabinefe do Prefeito para fins de homologação, nos
termos do artigo 4°, inciso XXII, da Lei n° W. 520/2002.

CPL, em M de março de 20 í 5.

Bergson Aarãu/ leite
Pregoeiro,
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ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA

(fatát <fo TfCtíMÀCÍféO.

Processo Administrativo n" 119017/2015.
Modalidade: Pregão Presencial n" 006/20J5.
Objeto: fornecimento de serviços de impressão, cópias e escaneainenlo.
Parte interessada: Secretaria Municipal de Administração.

PARECEU PGM GAB N" 0239/2015.

EMKMA: Fvsi: K V I K R N A . PKOCI-.SSO Uri I A T Ó R I O .
MODAI.ÍDADK P R I - Í Í \ PIÍI:SI:NCIAL NT 006/2015.
F O K N K C I M I . N I O !)[•: Sl.lí\'l(,'( )S 1)1- IMPRESSÃO, CÓPIAS I.

l í S C ' A N I - : A M I - . N I O . OBSI R V À N t IA DA í , l l 10.520/2002 \.

DALI- ; ] 8.666/Qj. CONTINUIDADE. CONTRATAÇÃO.
l - COMRATAVÀO 1 'AKA R í K N K U M K N U ) 1)1 , Si K V I V < ) S

Dl iviPki.ssÀo, CÓPIA E: I:SCANI-:AMJ-:NTO.
H-OBJETOS DISPONÍVEIS NO MI:RCAPO.

A K M I ; M I , l\snii!ÍDo.

Trata-se de processo lieitatório, sob a modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de serviços de
impressão, cópia c escancamcnto, visando atender as necessidades do Município de Boca da
Mata. Alagoas.

O presente procedimento administrativo fora deflagrado a partir do Ofício :i°
032/201 5-SMA. de 19 de janeiro do ano em curso, que v.*io instruído com o termo de
referência em que consta o objeto. descrição do serviço, quantidade do equipamento.
franquia estimada mensal, valor unitário, preço estimado mensal, preço estimado anual.
justificativa, equipamentos, configurações mínimas, classificação dos serviços comuns.
obrigações das partes, controle da execução e das infraçòes e das sanções administrativas.

Consta dos autos a indispensável pesquisa de mercado, mediante as cotacfvs
de preços apresentadas pelas empresas:

1 PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E1RELI. mscnm no CNPJ sol» n" 09.392.052/niHH 25;

2 - PONTO CERTO PAPi-LARIA LTDA-ME. m ^ n i n no lAPJ
sol) n" ) D . K 5 " 6 U / ) M H H - ~ V

c, 3 - GRÁFICA NOGUEIRA LTDA-ME. inscrita m> ( \P | sob n"
35.740.794/0001-04.

A tramitação do pedido, tira cm análise, foi validamente autorizada pelo
senhor Prefeito, conforme despacho anexo aos autos.

A Comissão Permanente de Licitações acostou ao caderno processual
administrativo as Portarias de nomeações, ocasião cm que lançou o termo de abertura de
procedimenlo administrativo, acompanhado da minuta do edital do Pregão Presencial n°
006/2015. do termo de referência e do contrato de contratação do- serviços, encaminhando,
posteriormente, o presente procedimento administrativo a este Jurídica Municipal para análise
i n i c i a l .»y

Rua Ladisiau Coimbra, n? 20, (Jentro,
Boca da Mata, Alagoas - CEP. 5768C-000

pmbtnata.pgmigifimail.aim
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Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral do Município emitiu o Parecer
PGM OAB n° 0117/2015. se posicionando pelo prosseguimento do procedimento licitatório.
posto que a fase interna obedeceu aos trâmites legais aplicáveis à espécie.

F.m estrita observância ao disposto na Lei Federal n" 8.666/93. que dispõe
sobre as Licitações e Contratos Administrativos, o aviso de licitação foi publicado no Diário
Oficial deste Lstado de Alagoas, no Diário Oficial da União e no Jornal fribuna
Independente, todos com edição do dia 03 de fevereiro de 2015.

Não houve interposição de impugnação ao edital de Pegão Presencial n°
006/2015. apenas um pedido de esclarecimento acerca da elaboração de proposta de preços, o
qual fora devidamente respondido pela CPI..

Lm ato contínuo, a Secretaria de Administração propôs alteração no termo
de referência, sem que tais modificações gerassem uma majoração dos valores estimados.

Diante da carência do fornecimento de serviço, o gestor autorizou mediante
despacho que a Comissão Permanente de Licitação real i/asse procedimento para formalização
de registro de preços, diante da necessidade de alterar alguns pontos do termo de referencia.

Tendo em vista as retificações realixadas. a Comissão de l icitação
comunicou os pretensos licitantes acerca do adiamento do certame por email. como também
por meio de publicação oficial no dia 13 de fevereiro de 2015.

Assim, foi acostado novo edital, e em estrita observância ao disposto na Lei
Federal n° 8.666/93. que dispõe sobre as Licitações c Contratos Administrativos, o aviso de
licitação foi novamente publicado no Diário Oficial deste F.stado de Alagoas e no Diário
Oficial da União, e no Jornal Tribuna Independente, com edição de 26 de fevereiro de 2015.

Na data designada para a abertura da sessão pública, ou seja. dia 10 de
março de 2015. às 15:30 horas, conforme bem elaborada ata da lavra do Pregoeiro e equipe de
apoio, eompareccram 05 (cinco) empresas interessadas na disputa, no caso. a MAQ-I.ARLM
MÁQUINAS MÓVEIS F FOU1PAMFNTOS L I D A , inscrita no CNP.I/MF sob n"
40.938.508/0001-50. representada por LRIC FRANCISCO SALlíS DOS SANTOS; MLYL.R
COMÉRCIO L SLRV1COS LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.199.931/0001-23.
representada por EVANDRO AMOLDO; SOFT & LOK SOLUÇÃO EM SOFTWARIí
LTDA-ML. inscrita no CNPJ/MF sob n° 13.097.875/0001-03, representada por JOSL
\ N D R L DOS SANTOS SILVA: ARCOMAR ARAPIRACA COMERCIO DL MÁQUINAS

L! RKPRLSLNTAÇÕLS. inscrita no CNPJ/MF sob n° 24.469.694/0001-79. representada por
ROSLMLRY ARAÚJO DA SILVA, e PRINTPACiL PRODUTOS E SERVIÇO DL
INFORMÁTICA F1RBLI-KPP. inscrita no CNPJ/MF sob n° 09.392.052/0001-25,
representado por THYAGO FARIAS NOGULIRA. as quais foram devidamente credenciadas.
posto que atenderam plenamente os requisitos estabelecidos no edital. Alo contínuo, o
Pregoeiro e equipe de apoio deram início a abertura dos envelopes contendo as proposias de
preços.

Rua Ladislau Coimbra, nB 20, Centro,
Boca da Mata, Alagoas - CEP. 57680-000

pmbmata.pfim@gnidll.com
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Dando continuidade, o Pregoeiro convidou as licitantes presentes para a fase
de formulação de lances e negociação de preços, onde c PRINTPAGH PRODUTOS 1:
SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIREI.I-EPP. inscrita no CNP.I/ME sob 11° 09.392.052/0001-
25. sagrou-se vencedora do LOTK 01. no valor de R$ 199.000.00 (cento e noventa e nove mil
reais).

Imperioso ressaltar a desclassificação da empresa MAQ-LAREM
MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS L I D A . em face de erros na propostas de
preços, bem como a inabilitação da MEYER COMÉRCIO li SERVIÇOS LTDA. por deixar
de apresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos da União, a qual também Ia/ prova
quanto a regularidade relativa à Seguridade Social.

A Comissão Permanente de Licitação, por sua vê/, lançou nos autos o
relatório final de licitação e termo de adjudicação.

Não há no presente feito recurso a ser apreciado.

É, no essencial, o relatório.

II - l)\ l \  AM K N TA(, AO J U R Í D I C A .

De início, mister esclarecer que o presente opinativo tem o condão de
analisar tão somente a legalidade dos atos a serem praticados, verificando a existência ou não
da possibilidade jurídica do pleito, entretanto, não se analisa a conveniência e oportunidade,
eis que é ato discricionário da Administração, tendo o presente tão somente função opinativa.
não sendo, então, v inculan te ao gestor.

Superada as prefaciais, passemos a análise do pleito propriamente dilo.

Os autos foram corretamente devolvidos a esta Procuradoria Jurídica para
análise da legalidade do procedimento, de acordo com o que dispõe o art. 38. parágralo único
da Lei n° 8666/93. a saber:

A r i IS

Parágrafo único - As muni ras de editais de licitação, bem como ;is dos
contratos, acordos, conven:-,-; ou ajustes devem ser previamente examinadas e
aprovadas por asscssom |uridica da Administração.

A licitação na modalidade de pregão está regulamentada pela Lei Eederal n"
10.520. de l 7 de ju lho de 2002. e o procedimento da fase externa disciplinada em seu ::rt. 4°.
Leia-se:

\ r l . 4" A hise externa do pregão ser:i unci.id.i com a convocação dos
interessados c observará as sc^iimt; s roeras:

I a convocação dos interessados será efernada por meio de publicai; Io
de aviso UTI diário oficial do respectivo ente federado nu, i:~;<> c\  .m.Io, t in
|ornal de circulação local, e facultativamente, poi meios ele irónico s c < o n f o n n c
o vulto d;' licitação, em |ornal de ^raiuie circuhi ao, nos n-rmos 'Io ivgulaine.lío
de (.jiie I ra i . i o a r l . 2";

II d*, aviso i . -mstarao a definics.o do o!>|eto da lieilac ; in, ;\. c.m do

local, dias •. horários eni que poderá ser lida ou ohttda a íniejíri do i -dí ia ' ,
Rua Lidi:;lau Coimbr;.', n? 20, Centro,

Boca da ^'ata, Alagoas- CEP. 57680-000
pmt.ii^ata. pEm@gmoil.com
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Página b de 7



•
.

ii



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA

fauit d* BOCA> MATA

l i l do edital constarão todos o., elementos definidos na lorm.t do inciso
l do arr. V, as normas que disciplinarem o procedimento c a minuta do
contrato, quando ! < ; ; • o caso;

l\s do edital e do respectivo avisei serão colocadas à disposição
de qualquer pessoa para consulta e divulgadas na tonna da l-ci no 0. S"), de l d
d c d e / e m h i o d e 1 < J < J H ;

\> pra/o fixado para a Apresentação das propostas, contado a par t i r da
publicação do aviso, não será inferior a S (oitoi dias úleis;

VI no dia, hora e local designados, s, r.i reali/ada sessão pi;l>lica pa t a
recebimento das propostas, devendo o interessado, ou seu r e p r e s e n t a n t e ,
identificar se e, se lor o caso, eomprovar a exiMencia dos m "essanos podi rés
para formulação de propostas e para a pra iu a de l. los os demais ato- m lenies
ao certame;

N 1 1 aberta a sessão, os interessados ou seus repr- •enfatues,
apresentarão declaração dando ciciuia de qu« cumprem plena :ienu :-
requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a iudicaca. .',<>
objeto e do preto oterecidos, procedendo-se a : ua imediata a ln r i u , ; , e ã
verificação da conformidade das propostas e<.m os requisitos estabelecidos no
instrumeiHo convocatório;

N I l í - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das
ofertas com preços até 10% (de/ por cento) superiores àquela poderão I a - c r
novos lane -s verbais e sucessivos, ate ,! proclamação do vencedor;

IX - não havendo pelo menos .'i (três) oterlas nas condições deti i i 'das no
inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o maxi::!n de i
(três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejum o;- p r . -< os
oferecidos,

N para julgamento e classihcai ao d,is propostas, será adorado o c r i t é r io
de menor preeo, observados os pra/os máximos para fornecimento, as
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade
definidos no edital.

XI examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quan to ao
objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente .1 respeito '.Ia sua
aceitabilidade;

XII encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, r, picgo, i i n
procederá à aber tura do invólucro comendo os documentos de habilitação do
lici lanie que apresentou a melhor proposta, para vciihcacão do atendimento cias
Condições l ixadas no edital;

X I I I a habilitação fir-se-;i com a verificação de que o liciíante está em
situação regular perante a Ffl/enda Nacional, a Segui idade Sói:.;! u < . f undo de
( i a r a n r i i É do Tempo de Serviço l'(!Tí\ as Fazendas Estaduais e Municipais,
quando tor o easo, com a comprovai , i < _ > de que atende as exigência- do ednal
quanto á habilitação jurídica e qualificações teci.iça e económico tinaiu < -ta;

XI\ os licilanies poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que |á constem do Sistema de Cadastramento 11nificado de
Fornecedores - Sicai e sistemas semelhantes mantidos por (-'stado-:. Distrito
hederal ou Municípios, assegurada .sós demais licitantes o direito de acesso aos
dados nele constantes;

XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o lieiianie
será declarado vencedor;

XVI - se a olena não for a t e i i á v e l --.\i se o l ie i tante desatender às
exigências habilitutorias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes r a
qualifica-, ao dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até
a apuração de uma que atenda ao ed i r i l , sendo o respectivo liciíante declarado
vencedor;

XVII nas situações previstas MÓS incisos XI e XVI , o pregoeiro poderá
negociai* diretamente com o propoiie li para q u > s i - j . i obtido preço nu !hnr;

X\ ' I11 declarado o \i n , quulqii'1!' hcaante poder.i m.iinteMar
imediata > motivadamente a mtenção de recorrer, uuando lhe será concedid-i o
praxo de i ( i res) dias para apresentai ao das ra/õe-' tio recurso, i i e a i u l ' os

Rua Ladislau Coimbra, n? 20, Centro,
Boca da Mata, Alagoas - CEP. 57680-000

£ rnt m ata.pgrnjE)grrÉ a j l. c o rn
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demais licilantes desde logo Ultimados pani aprfseatai contra ra/õe^ em igual
número de dias, tjiie começarão ;i correr do término do pra/o do urorr -nre.
sendo lhes assegurada vista imediata dos airtQgx

\ l \ - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos aios
insuscetíveis de aproveitamento;

XX a falta de manifestação imediata e motivada do licitaiite importara a
decadência do direito de recurso e ;i .'djudic;'cào do objeto da licilacào pelo
pregoeiro ao vencedor;

XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação
do objclo da l icitação ao licitanfe vencedor;

XXII homologada a licnacào pela autoridade competente, o
adjudicatário será convocado para assinar o contrato no pra/o definido cm
edital; e

XXIIT se o licitante vencedor, convocado dentro do pra/o de validade
da sua proposta, não celebrar o contraio, apl ica , ^e a o disposto no inciso X\.

Registre-se, por oportuno, que o objeto do presente parecer encerra o exame
dos aios procedimentais reali/ados na fase externa da licitação.

Caso não sejam atendidas as prescrições legais, tratando-se de atos
insanáveis o parecer recomendará a invalidação do procedimento ou de tão somente dos atos
específicos glosados.

Havendo dcscumprimento de condições de menor relevância, o parecer pela
homologação será condicional à corrcção/preenchimento uos elementos apontados como
insuficientes.

Feitas as considerações iniciais, passe-se ao exame da matéria.

I I . l - 1X\.

Consta dos autos, que conforme determina o art. 4°. I, da Lei 10.520/02. os
avisos de convocação foram devidamente publicados no Diário Oficial do listado de Alagoas,
no Diário Oficia l da União e no Jornal Tribuna Independente.

II.11-Do EDITAI..

O edital de licitação preencheu todos os seus requisitos, constando a
justificação da contratação, as exigência de habilitação, critérios de aceitação das propostas,
sanções pelo inadimplemento. a minuta do contrato e. as normas que disciplinarem tal
procedimento.

I I . I I I - DA FASI: DI; HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO,
.li IX;AMENTO E ADJUDICAÇÃO.

Inicialmente cabe ressaltar que o pra/o mínimo previsto para realização do
ceriame fora estritamente observado, com interstício de 09 (nove; dias úteis entre csic c o
a\ só de publicação.

Rua Ladislau Coimbra, n^ 20, Centro,
Boca da Mata, Alagoas - CEP. 57680-000

p mbmata.pgrn@ gmail.com
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Constata-se dos autos que a licitante vencedora fora devidamente habilitada
pela Comissão Permanente de Licitações, e mio houve a interposição de recurso.

Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que o ato de
habilitação foi amoldado à lei de regência, eis que a proponente apresentou as documentações
exigidas no instrumento convocatório.

Por conseguinte, a proposta de preços atenderam os requisitos do edital e do
ordenamento jurídico, ocasião em que foram consideradas válidas.

No processo regular de licitação cabe ao Prefeito Municipal, aulondade
superior, ao receber o feito da Comissão Permanente de Licitação: / determinar o retorno
dos nulos para correrão de irregularidades, caso estas sejam supríveis: U invalidar o
procedimento, no Iodo ou em parle, se estiver inquinado de vícios insanáveis: III revogar a
licitação por ra~ào cie ordem administrativa; ou W - homologar o ato de resultado final da
C 'omissão de Licitações, considerando implicitamente a legalidade da licitação.

Lm regra, cabe a Procuradoria Geral, órgão de asscssoramento direlo do
Poder Lxccutivo. a análise jurídica, de modo a se vislumbrar se os prazos, publicações,
propostas e documentos estão dentro das exigências da Lei de Licitações e Contratos
Adminis t ra t ivos e alterações posteriores, visando, sobretudo, resguardar a Administração
Pública, bem assim aos participantes, o estrito cumprimento dos deveres e o resguardo dos
direitos.

No presente caso concreto, verillca-se que foram obedecidas todas as
formalidades legais pertinentes, notadamente no que diz respeito à publicação no local de
costume do aviso de licitação, o pra/o mínimo entre a publicação e a sessão pública e
obediência às regras postas no edital.

Por fim. constata-se que a empresa vencedora atendeu as exigências legais e
editalícias. mormente no que diz respeito à apresentação dos documentos referentes à
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e
qual ideação técnica.

I l l - D \.

Ante todo o exposto, esta Procuradoria Geral do Município, por sua
signatária representante, levando em consideração que pela análise dos autos restrito ao
conteúdo do edital e seus anexos, conclui que todas as formalidades legais foram obedecidas.
OPINANDO-SF PELA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO, devendo o presente
procedimento licitatório seguir à consideração do senhor Prefeito, para a sua regular
homologação, convocando-se a empresa PRINTPACE PHODDTOS E SERVIÇO DE
INFORMÁTICA EIRELI EPP. inscrita no CNPJ/MF sob n11 09.392.052/0001-25.
vencedora do LOTE 01. no valor global de R$ 199.000.00 (cento e novenia e nove mil reais).
para a formulação do respectivo contrato, na forma da minuta que acompanha do instrumento
convocatório.

Rua Ladislau Coimbrr., n? 30, Centro,
Boca da Mata, Alagoas - CEP. 57680-000

pmbmata.pgrnÉpgmail.cpm
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Reali/ada a respectiva contratação, publique-se, em imp/ensa oficial, extraio
do contrato, até o 5° dia útil subsequente a assinatura da avença, nps termos do art. 61.
parágrafo único da Lei 8.666/93.

K o parecer, salvo melhor juí/o.

Ciência aos interessados.

Boca da Mata/AL. 12 de março de 2015.

SlLVA
ProBuiadora ( íe r ; i l do Munic íp io

OAB/AI, 1(1.067 - Portaria n" 258/2014

ANTÓNIO MARX ALMEIDA LEITK:
Assessor Jur íd ico

OAB/AL 11.653 - Portaria n" 320/2014

Rua Lat1. ;lau Coimbra, n8 20, Centro^

Boca da M d í o, Alagoas - CEP. 5768U-000

prnbmL:iR.pgm@gmail.:.'- ri
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PROCESSO N° 119-017/2015

Procedimento Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015-SRP

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO
IMPRESSÃO/CÓPIA/ESCANEAMENTO

DE SERVIÇOS DE

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Face ao constante nos autos do procedimento licitatório Pregão Presencial n°
006/2015-SRP, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo n° 119-017/2015,
HOMOLOGO, com fundamento no Artigo 4°, Inciso XXII, da Lei Federal n° 10.520/2002,
a presente licitação para que a Adjudicação nela contida produza seus efeitos jurídicos e
legais.

Retorne à Comissão Permanente de Licitações, para a adoção das medidas
necessárias à efetivação do registro de pregos, cuja ata deverá ter vigência de 12 (doze)
meses.

Cópia publicada no Quadro de Avisos desta

Prefeitura em i> / 03 /

Servidor responsáveis.

RUA ROSAL VO PINTO DÂMASO N? 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL
CEP : 57680-000 TELEFONE : 3279-1309 / 3279-1487 E-MAIL : bocadamata@ig.com.br
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PP006/2015

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015

PROCESSO N° 119-017/2015

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos 13 dias do mês de março do ano de 2015, o MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
com sede administrativa na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, 224, Centro, Boca da Mata, Alagoas,
inscrito no CNPJ sob o n° 12.264.396/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Gustavo
Dantas Feijó, brasileiro, portador da cédula de identidade n° 767035 SSP/AL, inscrito no CPF sob o n°
524.759.994-20, no uso de suas atribuições legais;

Nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto Municipal n° 786/2013, da Lei n°
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666,
de 1993, e as demais normas legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para
Registro de Preços n° 006/2015, conforme resultado homologado em 13/03/2015;

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a contratação dos itens constantes na proposta
vencedora transcrita em Anexo desta Ata, conforme especificações do Termo de Referência, que
passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa
PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
09.392.052/0001-25, com endereço Avenida Comendador Gustavo Paiva, n° 10, Jacarecica,
Maceió/AL, CEP 57038-835, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Thyago
Farias Nogueira, portador da Cédula de Identidade n° 2003007000914 SSP/AL e CPF n° 060.101.514-
22, e-rnail printpage@ printpage.com.br, telefone (82) 3327-1316, cuja proposta foi classificada ern
1° lugar no certame.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços paro contratação do serviço continuado de
impressão/cópia/escaneamento (LOTE 01 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIAS/ESCANEAMENTO),
mediante o regime de empreitada por preço unitário, visando atender às necessidades da
Prefeitura Municipal de Boca da Mata, conforme descrição, quantidades e valores descritos ern
Anexo(s).

1.1.1. A descrição e a especificação detalhada do serviço e das tar^efas\^ue o compõem
constam do Termo de Referência.

Processo n° M9-017/20J5
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1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor global desta Ata é de R$ 198.999,96 (cento e noventa e oito mil, novecentos e
noventa e nove reais e noventa e seis centavos), distribuídos da seguinte forrna:

N° LOTE

01

DESCRIÇÃO DO LOTE

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIAS/ESCANEAMENTO

VALOR TOTAL

R$198.999,96

3. CLAUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.

3.2. São participantes os seguintes órgãos:

3.2.1. Gabinete do Prefeito;

3.2.2. Órgãos de Assessoramento;

3.2.3. Secretaria Municipal de Articulação Política;

3.2.4. Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças;

3.2.5. Secretaria Municipal de Assistência Social;

3.2.6. Fundo Municipal de Assistência Social;

3.2.7. Secretaria Municipal de Infraestrutura;

3.2.8. Secretaria Municipal de Saúde;

3.2.9. Fundo Municipal de Saúde;

3.2.10. Secretaria Municipal de Educação;

Processo n° 119-017/2015
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3.2.11. Fundo Municipal de Educação;

3.2.12. Secretaria Municipal de Cultura;

3.2.13. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Promoções e Juventude;

3.2.14. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;

3.2.15. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

3.2.16. Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;

3.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n° 786/2013, e na Lei n° 8.666. de
1993.

3.3.1. Caberá ao prestador de serviços beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação
dos serviços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

3.3.2. As contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Preços.

3.3.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.

3.3.4. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao prestador de serviços faltoso,
comunicando o fato ao órgão gerenciador.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar d î da>^ de sua
assinatura.

Processo n° 119-017/20(5
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4.1.1. E admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do Decreto
Municipal n° 786/2013, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação, não
ultrapasse 01 (um) ano.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
prestadores dos serviços.

5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.3.1. Convocar o prestador de serviços visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;

5.3.2. Frustrada a negociação, o prestador dos serviços será liberado do compromisso
assumido; e

5.3.3. Convocar os demais prestadores de serviços visando igudl oportunidade de
negociação.

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o prestador dos
serviços, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.4.1. Liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de prestação dos serviços; e

5.4.2. Convocar os demais prestadores de serviços visando igual oportunidade de
negociação.

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção^da contratação
mais vantajosa.

5.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia a^ualizaN^a da Ata
de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

Processo n° U 9-0 f 7/2015
Pregão Presenciai n° 006/2015-SRP Pag. 4/15



r-- 11



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

__
P&imattetúe de JLtâfaãeâ BOC

6. CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

6.1.0 prestador dos serviços terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

6.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinara
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

6. l .4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

6.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de
Preços.

6.2. O prestador dos serviços poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do prestador dos serviços aos órgãos participantes, se houver.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS

7.1. A contratação com o prestador de serviços registrado, de acordo com a necessidade do
órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de serviços ou outro instrumento similar, conforme disposto
no artigo 62 da Lei n° 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto
Municipal n° 786/2013.

7.1.1. As condições de execução dos serviços constam do Termo de Referência anexo ao
Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação
específica, no respectivo pedido de contratação.

7.2. O órgão convocará a prestadora de serviços com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de d^c^do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro
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7.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

7.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

7.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

7.4. É vedada o subcontratação total do objeto do contrato.

7.4.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato.

7.5. A Contratada deverá rnanier durante toda a execução da contratação, ern
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

7.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas os ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando
ciência à Administração.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO

8.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua
assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos,
limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei n°
8.666, de 1993.

8. l. l. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública,
visando a assegurar o manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em
relação à realização de uma nova licitação.

8.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando:

8.3.1. A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar corn G\,
nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido decl3jrad\nidônea
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem ae efeitr
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8.3.2. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.3.3. A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos
ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de
vigência da contratação;

8.3.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. A Contratada obriga-se a:

9.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

9.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;

9.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou cuiposamente, ã Administração ou a terceiros;

9.1.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.1.5. apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;

9.1.6. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;

9.1.7. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

9.1.8. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no\de^orrer da
prestação dos serviços;
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9.1.9. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis onos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.10. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com os obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.11. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontrator qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

9.1.12. arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993,

9.2. A Contratante obriga-se a:

9.2.1. proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;

9.2.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

9.2.4. notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.2.5. pagar ò Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

9.2.Á. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidos, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10. CLÁUSULA DEZ - DO PAGAMENTO

10.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados o part
apresentação da Noto Fiscal/Faturo pela Contratada.
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10.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, do Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos
executados.

serviços

10.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Faturo
apresentada pela Contratada com os serviços efeiivamente prestados.

10.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes ã
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ónus para a Contratante.

10.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a
manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

10.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta corrente, no agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.

10.6. Será considerada dato do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

10.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

10.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórias proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% fseis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte formulo:

EM = x N x V P

EM = Encargos Moratórias a serem acrescidos ao valor originariamente devido

l - índice de atualizaçõo financeira, calculado segundo a fórmula:

N - Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e
do efetivo pagamento

data
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VP = Valor da Parcela em atraso

11. CLÁUSULA ONZE-DO REAJUSTE

10.1. Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de l (um)
ano, mediante a aplicação do índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M).

10.2. O interregno mínimo de l (um) ano será contado:

a. Para o primeiro reajuste; a partir da data limite para apresentação das propostas
constante do Edital;

b. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu
ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

10.3. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente à dota em que se completou o cômputo do interregno mínimo de l
(um) ano, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

10.3.1. Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.

10.3.1.1. Se a vigência do contrato tiver sido prorrogado, novo reajuste só poderá ser
pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de l (um) ano, contado na forma
prevista neste Edital.

10
novo

.3,1.2. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o
novo índice de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no
termo oditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido
tão logo seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão.

10.4. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

a. A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de l (um) ano;

b. Ern data futuro, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros;

10.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 30|(trin\p) dias,
contados a partir da data da solicitação da Contratada.
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10.6. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
corn a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.

12. CLÁUSULA DOZE - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

12.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo
dará ciência à Administração.

12.1.1.0 representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora dos serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitorios, ou emprego de matéria! inadequado ou
de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 70 da Lei n° 8.666,
de 1993.

12.3. O fiscal do contrato anotará ern registro próprio todas as ocorrências relacionadas corn a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

13. CLÁUSULA TREZE - DAS ÍNFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

13.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não
assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata
de Registro de Preços;

13.1.2. Apresentar documentação falsa;

13.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

13.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

13.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
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13.1.6. Cometer fraude fiscal;

13.1.7. Fizer declaração falsa;

13.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

13.2. A licitante/Adjudicatáría que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
cinco anos;

13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

13.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, e da Lei n°
10.520, de 2002, a Contratada que, no decorrer do contratação:

13.3.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

13.3.2. Apresentar documentação falsa;

13.3.3. Comportar-se de modo inidõneo;

13.3.4. Cometer fraude fiscal;

13.3.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços
ou no instrumento de contrato.

13.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas corno aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

b.l. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dic
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;
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b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada
com a rnulta moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o
valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Boca
da Mata, pelo prazo de até dois anos;

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

13.4.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

13.5. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as
empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação;

13.5.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

13.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

13.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará ern consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bern como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
serem pagos, ou recolhidos em favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou aind<
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.
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13.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dios, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

13.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no cdso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14. CLÁUSULA QUINZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão
Presencial para Registro de Preços n° 006/2015 e a proposta da empresa.

14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002, do
Decreto Municipal n° 780/2013, da Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa ao Consumidor, da
Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

14.3. O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o da Comarca de Boca da Mata,
Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro.

Município de da Mata/AL, 13 de março de 2015.

Representante do Órgão

/

>reééntante dc^mpfeÃa

Processo n° 119-017/2015

Pregão Presencial n° 006/201S-SRP



í .



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

'P&twtutetde BOCA^ATA
Mii<* trahjlho |»

ANEXO l DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PP006/2015

Este documento é parte da Ata de Registro de Preços aaimoi referenciada, celebrada entre o
Município de Baco da Mata e a empresa PRINTPAGE PRODUTOS ExSERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
EPP, cujos itens e respectivos preços estão a seguir descritos \\o pnpposta de preços anexada, em
face da realização do Pregão Presencial n° 006/2015-SRP.

Processo n° /19-017/2015
Pregão Presencia/ n° 006/2015-SRP Pag. Í5//5
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PROPOSTA COMERCIAL

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2015

PROCESSO N* 119-017/2015

Proposta que faz a empresa PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELl EPP, inscrita no
CNPJ n? 09.392.052/0001-25, com sede na Av. Comendador Gustavo Paiva, 10 - Jacarecica - Maceió/AL

Dados da Empresa:
Razão Social: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELl EPP

CNPJ: 09.392.052/0001-25

Endereço: Av. Comend ador Gustavo Paiva, 10 - Jacarecica - Maceió/AL - CEP 57.038-635
Telefone: (82) 3317.9139 / 3327.1316 / 9900.7979
E-mait: thyaRO@printpage.com.br

Dados do Representante Legal para Assinatura Contrato:
THYAGO FARIAS NOGLIEIRA, brasileiro, solteiro, analista de sistema, CPF n^ 060.101.514-22, RG
n? 2003007000914 SSP/AL, Cargo: Diretor Comercial.

Dados Bancário:
Banco: BRASIL S/A
Agência: 0969-5
Conta: 15.250-1

A presente proposta tem por objeto o registro de preços dos serviços continuados de
impressão/cópias/escaneamento, com execução mediante o regime de empreitada por preço unitário,
com solução de digitalização para integração com os sistemas da Prefeitura de Boca da Mata, de caráter
local e com acesso via rede local (TCP/IP), incluindo a logística de suprimentos e serviços técnicos
especializados, utilização de ioftwares de controle e gerenciamento, a cessão de direito de uso de
equipamentos com a prestacã D de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças
e suprimentos necessários (EXCETO PAPEL},.

Os equipamentos ofertados serão entregues de acordo com as especificação e condições estabelecidas
no edital e seus anexos, devidamente instalados nos locais determinados em perfeitas condições de
funcionamento.

Prazo de Validade da Proposta: (60) sessenta dias.

Prazo de Execução dos Serviços: Conforme edital e anexos.

Prazo de Vigência do Contrata: 12 (doze) meses.

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas direta e indireta, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxas de administração, previsão de lucro, assistência
técnica mediante manutençiío preventiva e corretiva, componentes e peças de reposição, depreciação
dos equipamentos, softwares para perfeito funcionamento da solução e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

Declaramos que os equipamentos que serão fornecidos são novos, de primeiro uso, não
remanufaturados, em linha de produção do fabricante e atendem a todas as especificações técnicas
exigidas no edital e seus anexos.
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Caso nos seja homologado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato
determinado no documento de convocação.

Declaramos que atendemos a todos os itens do termo de referência.

Declaramos ainda, que os fabricantes aqui mencionados, possuam programa de responsabilidade
ambiental, bem como o compromisso de fazer a coleta seletiva dos suprimentos (carcaças, cilindros e
demais peças e componentes), em conformidade com a legislação.

Detalhamento do Programa de Responsabilidade Ambiental:
Em atenção à Política Nacional de Resíduos Sólidos (instituída pela Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 e
regulamentada pelo Decreto 7.404 de 23 de dezembro de 2010), a qual criou a responsabilidade
compartilhada entre todos os entes da relação: fabricante, importador, distribuidor, comerciante e
consumidor.

Os materiais e equipamentos recolhidos serão devolvidos aos fabricantes. Lá, eles encontrarão um fim
adequado, sendo desmembrados em várias partes e tendo suas peças separadas de acordo com o
material das quais são feitas.

Os materiais (plásticos, espumas, metais) são reprocessados e convertidos em matérias-primas para que
outras indústrias as utilizem na fabricação dos mais variados produtos.

Fluxo do Processo de Destinação
1. A PRINTPAGE recolhe em seus clientes suprimentos, peças e equipamentos.

2. A PRINTPAGE envia para os fabricantes os materiais recolhido.

3. Os Fabricante possui um contrato com uma empresa especializada em gerenciamento ambiental,

que efetua a limpeza das carcaças.

4. Processo de desmontagem das carcaças.

5. Separação e classificação do material, conforme padrão SGA-ISSO 1401.

6. Descaracterização do material (trituração).

7. Destinação final conforme padrões SGA-ISSO 1401 (envio para reaproveitamento em outras

indústrias.

K.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS

TIPO 01 - Multifuncional laser monocromática, A4 e oficio -42 ppm
a) Velocidade de 42ppm para cópias/impressões e 35imp para escaneamento por minuto;
b) Resolução de 1200dpi;
c) Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas;
d) Impressão duplex automática;
e) Alimentador automático reverso de, no mínimo, 50 folhas;
f) Controle de acesso através de senha;
g) Painel na língua portuguesa;
h) Conexão em rede ethernet 10/100 e USB;
Í) Memória de 264 MB expansível;
j) Compatíveis com sistemas operacionais Microsoft Windows XP/Vista/Seven e Linux;
k) Processador de 600 MHz;
l) Capacidade de escanear diretamente para rede e para e-mail;
m) Cópias múltiplas l a 999.
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Soluções Tecno lóg icas

TIPO 02 - Multifuncional laser Colorida, A4 e oficio - 30 ppm
a) Velocidade de 30 cópias/impressoes/escaneamento por minuto em papel A4;
b) Resolução de 600dpi;
c} Alimentação de papéis na gaveta 500 folhas;
d) Impressão duplex automática;
e) Alimentador automático reverso de, no mínimo, 50 folhas;
f) Controle de acesso através de senha;
g) Painel na língua portuguesa;
h) Conexão em rede ethernet 10/100 e USB;
i) Memória mínima de 516 MB expansível;
j) Compatíveis com sistemas operacionais Microsoft Windows XP/Vista/Seven e Linux;
k) Processador de 600 MHz;
I) Capacidade de escanear diretamente para rede e para e-mail;
m) Compatível com gramatura de papel de, no mínimo, 220grs;
n) Cópias múltiplas l a 999.

TIPO 03 - Scanner, A4 e A3 - 40 ppm
Scanner; Possuir sensor de captura com tecnologia CCD (Charge-Coupled Device) na frente e no verso do
Alimentador Automático de Documentos (AAD); Alimentador Automático de Documentos com suporte
para: Mínimo de 80 folhas na bandeja de entrada; Possuir recurso setecionável pelo driver para a
digitalização de documentos A3 no alimentador automático; Digitalização de documentos longos de no
mínimo 3 metros através do Alimentador Automático de Documentos (AAD); Documentos com gramatura
de 34 até 400g/m2; ffl Digitalização da frente e do verso do documento em uma única passagem;
Digitalização de documentos no tamanho A4, com resolução de 300 dpi e em modo preto e branco, tons
de cinza e colorido em 60 páginas por minuto (simplex) ou 120 imagens por minuto (duplex); Suportar de
documentos de no mínimo 51 x 54 mm; Possuir no AAD, sistema de separação de folhas através de rolete
de contenção; Possuir interface USB 2.0 para conexão com computador; Resolução ótica de 600dpi;
Resolução de saída de lOOdpi a 1200dpi; Sensor de múltipla alimentação ultrasónico; Possuir ciclo diário
de digitalização de no mínimo 6.000 folhas; Possuir como fonte de iluminação a tecnologia LED para a
digitalização; Possuir protecao inteligente contra danos a documentos que monitora individualmente
cada papel tracionado no alimentador automático; Possuir fundo branco para digitalização de
documentos de baixa gramatura ou translúcido; Possuir drivers ISIS e TWAIN, com suporte para sistemas
Windows 7 e Windows 8; Software com as seguintes funcionalidades: Reconhecimento de caracteres em
Português-BR (OCR) para geração de arquivos PDF pesquisáveis, Word, Excel e PowerPoint; Detecção e
correção automática do ângulo e inclinação da imagem; Rotação automática de imagem baseada no
conteúdo do documento; Conversão de imagens/texto em tons de cinza para preto e branco; Detecção e
eliminação de páginas em branco; Possuir capacidade de eliminar ou preencher automaticamente
perfurações oriundas de perfuradores de papel nas imagens; Possuir recurso para ênfase de linhas da
imagem, para melhorar documentos claros; Possuir recurso de suavização de fundo nas imagens para
diminuir o tamanho do arquivo; Possuir recurso para detecção automática de documentos coloridos ou
monocromáticos; Inserção, exclusão e reorganização de imagens do documento; Gerar de saída TIFF,
BMP, JPG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, DOC, XLS e PPT. Suportar criação e gerenciamento de perfis de
digitalização, contendo regras de nomes, formatos de arquivos, separação automática de documentos
por código de barras, podendo ser cada uma dessas configurações diferentes para cada um dos perfis;
Possuir recurso para gerar arquivos de índices, utilizando códigos de barras e/ou OCR nas imagens
digitalizadas, e criar automaticamente estes arquivos nos formatos TXT, CSV ou XML; Permitir rotacionar
as imagens; Software de gerenciamento via rede de um ou mais scanners para monitorar a troca de itens
de consumo, mensagens de erros e atualização de drivers destes equipamentos

Requisitos Comuns a Todas as Multifuncionais e Impressoras Laser
a) Software de instalação e drivers de impressão;
b) Utilização remota via Rede;
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Soluções Tecno lóg icas

c) Utilização de carga remota via Rede;
d) Configuração dos equipamentos via Rede ou Web;
e) Função de impressão multi-páginas;
f) Software de contabilização para qualquer tipo de Requisição ou Job;
g) Contabilização de impressão para cada usuário individualmente em tempo real;
h) Ferramenta de análise de nível de utilização ou subutilização dos equipamentos e/ou recursos;
i) Gerenciamento remoto das impressoras em rede com recursos em status on-line; gerenciamento
centralizado (Via Rede e Web); alertas em tempo real. Realização de inventario completo; log detalhado
por equipamento, usuário, tipo de trabalho, hora, número de páginas impressas;
j) Compatíveis com Linux, Windows 2003, Windows 2008, XP, UNIX, Windows Vista e Windows 7;
k) Digitalização nos formatos mínimo: tiff, jpg e pdf;
I) Possuir entrada USB;
m) Nas possibilidades de digitalização descritas, deverá ser possível realizar a operação de
digitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem a necessidade de utilização de um
microcomputador;
n) O equipamento deverá ser acompanhado de todos os softwares e documentação necessários à
implementação das possibilidades de digitalização descritas;

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM

01

02

03

1

MARCA/MODELO
OFERTADO

Samsung /SL-M4070FR

Lexmark /CX510DHE

FUJITSU /FI-7160

QUANT.
EQUIP

18

10

10

FRANQUIA
ESTIMADA
MENSAL

(Al)
180.000

25.000

Sem franquia

VALOR UNIT.
PÁGINA

(BI)

R$ 0,05

R$ 0,25

Sem franquia

VALOR GLOBAL TOTAL (R$)

VALOR MENSAL
(Al) x (BI) = (Cl)

R$ 9.000,00

R$ 6.250,00

R$ 1.333,33

RS 16.583,33

TOTAL EM 12 MESES
(Cl) x 12

R$ 108.000,00

R$ 75.000,00

RS 15.999,96

R$ 198.999,96

Maceió (AL), 10 de Março de 2015.
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EXTRAIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n° PP006/2015 - Processo n° 119-017/2015
- Pregão Presencial n° 006/2015-SRP - Fundamentação Legal: Lei
Federal n° 10.520/2002, Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Municipal
n° 786/2013 -• Fornecedor Registrado: PRINTPAGE PRODUTOS E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ÊPP (CNPJ n° 09.392.052/0001-25) -
Objeto: registro de preços para contratação do serviço continuado
de impressão/cópia/escaneamenío (LOTE 01 SERVIÇOS DE
IMPRESSÃO/CÓPIAS/ESCANEAMENTO) - Valor Global: R$ 198.999,96
(cenío e noventa e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e seis centavos) -Vigência: 12 (doze) meses.

Cópia publicada no Quadro de Avisos

desta Prefeitura em l^/ C>3/

R U A L A D I S L A U C O I M B R A , N° 1 0 2 , C E N T R O , B O C A D A M A T A - A L A G O A S
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