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EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL 012/2015 

 
O Município de Almirante Tamandaré, por intermédio da Pregoeira 
Oficial, a Srta. Aline Guerra Correa, em conformidade com a Portaria 
nº661 de 07 de outubro de 2014, informa que por solicitação da 
Secretário Municipal de Obras, através do protocolo 
0018.0002454/2015, realizará procedimento licitacional para 
contratação do objeto abaixo especificado, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO DO LOTE, observadas as disposições 
legais contidas na Lei nº. 10.520 de 17/07/2002, regulamentada 
através do Decreto Municipal 031/2005, subsidiariamente à Lei nº. 
8.666, de 21/06/1993, e disposições contidas no presente Edital. Torna 
público, para conhecimento das empresas interessadas, O recebimento 
dos envelopes dar-se-á no setor de protocolo até o dia 11/03/2015 às 
09h30min, E a abertura dos envelopes e o julgamento dos mesmos 
dar-se-á em sessão pública a ser realizada no dia 11/03/2015, às 
10h00min, conforme descrito neste Edital e seus anexos, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos. 
 
1 – OBJETO 
 
  O presente Pregão tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 
(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), com fornecimento de 
Multifuncionais monocromáticas, Impressoras monocromáticas e 
color, plotters, para gerenciamento de cópias / impressões, 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo 
servidor de impressão e software, reposição de peças e de todo o 
material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos 
equipamentos, exceto papel, conforme especificações técnicas 
referenciadas no presente termo, pelo período de 12 (doze) meses., 
conforme anexos, deste edital. 
 
2 – DO VALOR ESTIMADO 
 
O preço máximo global da presente licitação será de R$ 629.286,24 
(seiscentos e vinte e nove mil duzentos e oitenta e seis reais e 
vinte e quatro centavos), conforme anexos deste edital. 
 
3- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
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03.01 – SECRET.MUNIC.DE GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL                                                                                    
04.122.0004.2.006 – Manutenção do Gabinete do Secretario de Governo 
3.3.90.39.00 - 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
03.01 – SECRET.MUNIC.DE GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL                                                                                   
04.131.0004.2.007 – Serviços de Comunicação Social e Relações 
Públicas 
3.3.90.39.00 - 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS                                        
02.062.0002.2.010 – Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                          
 
06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA                   
04.122.0004.2.014 – Manutenção do Departamento de Administração  
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                          
04.123.0003.2.023 – Serviços de Administração Financeira 
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                                              
04.122.0004.2.029 – Manutenção do Gabinete do Secretário de Obras 
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                     
10.301.0015.2.048 – Serviços de Saúde Pública 
3.3.90.39.00 – 1303 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL                       
08.244.0010.2.056 – Coordenação do Serviço Social 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                      
12.361.0018.2.080 – Manutenção do Departamento de Educação 
3.3.90.39.00 – 1103 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
11.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                      
13.392.0023.2.096 – Manutenção das Atividades Culturais 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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12.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                             
27.812.0034.2.098 – Manutenção das Atividades Esportivas 
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                                   
20.606.0030.2.103 – Serviços de Agricultura 
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
TURISMO                 
23.691.0031.2.113 – Manut.do Gabinete do Secretário da Ind., 
Comércio e Turismo 
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
15.01– SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                        
16.482.0028.2.120 – Serviços Habitacionais  
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
16.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO                                                        
11.334.0017.2.121 – Programa de Desenvolvimento do Trabalho  
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO                                                      
15.452.0025.2.022 – Manutenção do Departamento de Urbanismo  
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
19.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
ABASTECIMENTO               
18.541.0027.2.108 – Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente 
3.3.90.39.00 – 1510 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
4 – PARTICIPAÇÃO 
 
a) Poderão participar da presente Licitação pessoas jurídicas que 
atuem no ramo pertinente ao objeto da presente licitação e que 
atendam a todas as condições exigidas na Lei nº 10.520/02 e suas 
alterações posteriores, na Lei nº 8.666/93, bem como as demais 
exigências contidas no presente edital. 
 
b) Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os 
licitantes que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 
c) Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou 
entidade da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, 
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Estadual e Municipal ou que possua alguma sanção administrativa 
exarada por está Administração Pública que seja impeditiva de participar 
de licitações e contratar com a Administração, sob pena de incidir no 
previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações; 
 
d) Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio; 
 
e) Empresa que tenha como sócio(s) servidor (es) ou dirigente(s) de 
qualquer esfera governamental da Administração Municipal. 
 
5 - CREDENCIAMENTO 
 
a) Durante os trabalhos relativos ao certame licitatório somente será 
permitida a intervenção de um representante legal por licitante, que 
estiver legalmente constituído e for devidamente credenciado a tal fim. 
 
b) O representante legal somente poderá representar um licitante. 
 
c) O instrumento de procuração ou outro documento hábil deverá 
estar acompanhado do contrato ou estatuto social e de um documento 
de identidade. 
 
d) Quando a empresa se fizer representar por diretor, sócio ou 
gerente, a capacidade de representação será verificada em face do 
próprio contrato ou estatuto social. 
 
e) Os documentos serão verificados no início dos trabalhos e deverão 
ser apresentados em via original; por qualquer processo de cópia 
autenticada por Tabelião ou por funcionário desta Administração 
Pública; por publicação em Órgão de Imprensa Oficial ou, ainda, por 
cópia acompanhada do respectivo original. 
 
f) Todas as empresas deverão apresentar Declaração de Pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, conforme modelo anexo 
deste edital, salvo as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que 
estejam com restrição no tocante a Regularidade Fiscal, que deverão 
apresentar a Declaração conforme modelo anexo deste Edital. 
 
g) As microempresas e empresas de pequeno porte que queiram 
gozar das prerrogativas e benefícios concedidos pela Lei Complementar 
nº 123/2006 deverão apresentar no momento do credenciamento, além 
dos documentos anteriormente mencionados, uma declaração que 
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constitui-se como microempresa ou empresa de pequeno porte 
para os fins legais, conforme anexo. 
 
h) Os documentos necessários para o credenciamento deverão ser 
apresentados fora dos invólucros, serão retidos e deverão integrar o 
processo de licitação. 
 
6– ENVELOPES 
 
a) Os envelopes deverão estar devidamente fechados, lacrados e 
devem ser entregues ao Pregoeiro no dia, horário e local designados 
para a realização da sessão pública, e não será aceita a remessa de 
documentos via postal, fac-símile, telex, telegrama ou qualquer outra 
forma similar. 
 
b) Os envelopes deverão conter na face externa os seguintes dizeres: 
 

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE 
TAMANDARÉ 
ENVELOPE DE PROPOSTA - Nº. 01 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2015 
(RAZÃO SOCIAL)  (Nº. DO CNPJ) 
 

 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE 
TAMANDARÉ 
ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO - Nº. 02 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2015 
(RAZÃO SOCIAL) (Nº. DO CNPJ) 

    
 
7 – PROPOSTA 
 
A proposta deverá conter: 
 
a) Preço unitário e total proposto do objeto, utilizando duas casas 
decimais depois da vírgula (Ex: R$ 1,00). 
 
b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias, a contar da data designada para a sessão pública. 
Salienta-se que caso não conste o prazo de validade será levado em 
consideração o prazo de 60 dias para a validade da mesma. 
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c) Indicação de marca, modelo, características, especificações 
técnicas e demais elementos necessários para a individualização do bem 
ofertado, quando possível. 
 
d) A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, sem 
emendas, rasuras, corretivas ou entrelinhas, com suas folhas rubricadas 
e a última contendo data, assinatura e identificação do signatário, que 
obrigatoriamente deverá possuir capacidade para o ato. 
 
e) No valor proposto deveram estar computados todos os valores 
necessários para o atendimento do objeto da presente licitação, tais 
como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguro, 
custos inerentes à aquisição, transporte, armazenamento e utilização de 
materiais a serem empregados na execução da obra ou serviço.  
 
f) Havendo discrepância entre o valor unitário e total prevalecerá o 
unitário e seu somatório. 
 
8 – DOCUMENTAÇÃO 
 
O envelope contendo os documentos de habilitação deverá conter: 
 
8.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) No caso de firma individual: Cédula de Identidade e Inscrição 
Comercial, com prova de registro na Junta Comercial ou repartição 
Correspondente. 
 
b) No caso de Sociedade Mercantil: Ato Constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente. 
 
c) No caso de Sociedade por Ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, 
acompanhados da ata da assembléia, devidamente registrada, que 
elegeu a última diretoria; 
 
d) No caso de Sociedade Civil: Inscrição do Ato Constitutivo no órgão 
competente, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País; 
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8.1.2. REGULARIDADE FISCAL 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ); 
b) Certidão de regularidade junto a Fazenda Nacional, 
compreendendo a Certidão da Divida Ativa da União e a Certidão de 
quitação de tributos e contribuições federais; 
 
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual; 
 
d) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal; 
 
e)  Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS); 
 
f)      Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 
 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pela Justiça do 
Trabalho. 
 
8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 
 
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata expedida pelo Distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 
 
b) Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
poderá ser cópia autenticada extraídos do livro diário, ou do jornal, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser 
comprovado com base nos índices descritos abaixo, onde os resultados 
deverão ser maior que 1 (um). (demonstrar cálculo). 
 

Descrição Fórmula 

Liquidez Geral LG 
= 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Solvência  Geral SG 
= 

                             Ativo Total_________      
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Liquidez 
Corrente 

LC 
= 

         Ativo Circulante          ___ 
Passivo Circulante 
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8.1.4  DECLARAÇÕES 
 
a) Declaração da licitante de que cumpre o disposto no Inciso XXXIII, 
do artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo anexo III;  
 
b) Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, conforme modelo anexo IV; 
 
 
c) Apresentar declaração de comprometimento de que caso seja 
vencedora do certame, atenderá a todos os dispositivos da Lei nº 
8078/90, do código de defesa do consumidor e demais legislações 
pertinentes; 
 
d) Declaração da licitante, assinada por seu representante legal, sob as 
penas do art. 299 do Código Penal, de que atende e se submete a todas 
as cláusulas e condições do Edital relativa ao objeto licitatório; 
 
8.1.5) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
Apresentação de atestado de qualificação técnica, em nome do licitante, 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a 
execução dos serviços compatíveis em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação.  
 
 
8.1.6) Demais Informações: 
 
a) Os documentos poderão ser apresentados em via original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou por 
funcionário da Unidade que realiza a licitação; por publicação em Órgão 
de Imprensa Oficial ou, ainda, por cópia acompanhada da respectiva via 
original, para conferência no ato da entrega. 
 
b) Deverá apresentar procuração em conformidade com o anexo VI 
deste edital ou outro documento hábil, em se tratando de procuração 
por instrumento público. 
 
c) Quando a empresa for representada por diretor, sócio ou gerente, a 
capacidade de representação será verificada em face do próprio contrato 
ou estatuto social. 
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d) As certidões que não consignarem de forma expressa o prazo de 
validade, este ficará fixado em 90 (noventa) dias, para fins da presente 
licitação. 
 
8.2 PROPOSTA DE PREÇOS 
 
A proposta deverá conter: 
 
a) Indicação do “MENOR PREÇO DO LOTE”, considerando todas as 
informações deste edital, obrigatoriamente as contidas nos anexos I, II, 
III, IV e V para tanto se faz necessário a apresentação dos valores 
unitários, de cada item, utilizando duas casas decimais.(Exemplo: R$ 
1,00). 
 
b) Caso as propostas apresentadas por MICROEMPRESAS e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta de menor preço (após o encerramento dos lances), será 
assegurada preferência de contratação, respeitado o seguinte: 
 
b.1) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
detentora do menor preço, situação em que será adjudicado em seu 
favor o objeto desta licitação; 
b.2) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as 
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 
desta Condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
b.3) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos nesta Condição, será     realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta; 
b.4) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada será convocada para apresentar novo lance no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após a solicitação do Pregoeiro, sob pena 
de preclusão; 
b.5) O disposto nesta Condição somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa 
de pequeno porte. 
 
c) Inclusão no preço proposto, de todo os produtos necessários para a 
execução do objeto, despesas de impostos, seguros e de todas as 
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despesas necessárias para a perfeita execução dos serviços e respectiva 
entrega entrega do materiais. 
 
d) No caso de apresentação de proposta com mais de duas casas 
decimais, as casas excedentes serão desconsideradas, permanecendo a 
obrigação da proponente pela proposta que resultar da retificação. 
 
e) Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias, a contar da data designada para a sessão pública. As 
propostas que não consignarem de forma expressa o prazo de validade , 
este ficará fixado em 60 (sessenta) dias, para fins desta licitação. 
 
f) A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, sem 
emendas, rasuras, corretivas ou entrelinhas, com suas folhas rubricadas 
e a última contendo data, assinatura e identificação do signatário, que 
obrigatoriamente deverá possuir capacidade para o ato. 
 
g) Preferencialmente deverá ser apresentada na ordem em que se 
encontram enumerados e em papel timbrado da licitante. 
 
h) Não deverá conter alternativas de preços ou qualquer condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 
i) No valor proposto deverão estar computados todos os valores 
necessários para o atendimento do objeto da presente licitação, tais 
como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguro, 
custos inerentes à aquisição, transporte, entre outros. 
 
j) Exaurida a fase de disputa, não serão aceitos pedidos de retirada de 
propostas, as quais serão consideradas em todos os seus efeitos 
obrigacionais, sujeitando-se ao julgamento até o final do certame, 
observado o disposto no parágrafo 6º, artigo 43 da Lei nº 8.666/93. 
 
k)Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o 
Licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará 
a proposta do lance subseqüente, verificando sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitação, se for o caso, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta e/ou lance que 
atenda ao edital. 
 
l) Ocorrendo a situação descrita acima o Pregoeiro poderá negociar com 
o Licitante para que seja obtido menor preço. 
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m) Em sendo considerado habilitado o Licitante de menor lance  na fase 
de habilitação, será este declarado vencedor via sistema eletrônico, 
“pelo pregoeiro oficial”. 
 
09- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

a. A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré-PR fornecerá papel 
no formato desde A3 até A4, assim como rolos de papel para plotters, 
de acordo com o equipamento; 

b. Efetuar o pagamento ajustado; 

c. Assegurar ao PROPONENTE as condições necessárias à regular 
execução do Contrato; 

d. Receber o seu objeto nos termos da Lei Estadual n° 15.608/07; 

e. Prestar os esclarecimentos necessários aos profissionais 
contratados visando o bom desempenho das atividades; 

f. Utilizar adequadamente os produtos, para os fins a que tenham 
sido projetados; 

g. Permitir aos técnicos formalmente autorizados pelo PROPONENTE 
amplo e livre acesso aos produtos, em horário estipulado pela Prefeitura 
Municipal de Almirante Tamandaré-PR; 

h. Usar corretamente os equipamentos, não sublocar, ceder ou 
transferir a locação, parcial ou totalmente, a terceiros; 

i. Fornecer, mediante solicitação escrita ao PROPONENTE, 
informações outras, dirimir dúvidas e orientá-la nos casos omissos. 
 
10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
10.1 – Não transferir a outrem, o objeto deste contrato, sem prévia e 
expressa anuência da administração; 
 
10.2 - Iniciar a prestação dos serviços imediatamente depois de 
recebida a autorização da Administração, informando, em tempo hábil, 
qualquer motivo impeditivo ao início da execução; 
 
10.3 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos 
termos da legislação vigente, e efetuá-los de acordo com as 
especificações constantes do Contrato; 
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10.4 - Cumprir horários e periodicidade para a execução dos serviços 
fixados pela Administração, segundo suas conveniências e em 
consonância com a fiscalização do Contrato; 
 
10.5 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste edital e no contrato; 
 
10.6 - Arcar com todos os custos necessários a completa execução dos 
serviços, bem como ônus trabalhistas, encargos sociais, tributos, 
indenizações e seguro contra acidentes; 
 
10.7 - Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou 
pessoais ocasionados, a Administração e/ou a terceiros, por  seus 
empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho; 
 
10.8 - Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus 
empregados, das normas disciplinares determinadas pela 
Administração; 
  
10.9 - Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de 
crachás; 
 
10.10 - Substituir imediatamente, sempre que exigido pela 
Administração e independentemente de qualquer justificativa por parte 
desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou 
comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios a disciplina da contratante ou ao 
interesse do serviço público; 
 
10.11 - Eximir a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade 
quanto a possíveis ocorrências que venham a causar acidentes pessoais 
a empregados da contratada ou de terceiros, relativamente à prestação 
de serviços (§ 1º do art. 71 da Lei 8.666/93); 
 
11 - PAGAMENTO  
 
a) O pagamento será efetuado até o 30 (Trinta) dias após a 
entrega dos produtos descritos no objeto. 
 
b) Por ocasião do pagamento deverá ser apresentado: 
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b.1) fatura discriminada, os materiais entregues descritos 
detalhadamente, e devidamente atestados pelo(a) Secretaria 
Solicitante; 
b.2) certidão negativa de débitos perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS), referente ao mês imediatamente anterior; 
b.3) cópia autenticada das guias de recolhimento do FGTS, devidamente 
quitadas; e 
b.4) cópia autenticada das guias de recolhimento da contribuição 
previdenciária, devidamente quitadas. 
 
c) Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos 
documentos exigidos, bem como enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à adjudicatária, 
em virtude de penalidade ou inadimplemento das obrigações assumidas. 
 
d) Os preços ajustados poderão ser reajustados, nos termos do Art. 65 
da Lei 8.666/93, observado o Índice Geral de Preços ao Consumidor – 
IGP-M, ou na falta deste por outros divulgados pelo Governo Federal.  
 
 12- DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
a) Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o 
dia de início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 
consecutivos, salvo expressa disposição em contrário. 
 
b)  Não será admitida a participação de empresas reunidas em 
consórcio, sob qualquer forma; 
 
c) As proponentes deverão ter pleno conhecimento das condições 
dos objetos deste Termo, das especificações técnicas e seus anexos. 
Deverão ser verificadas as condições atuais, as características locais e 
quantidades dos serviços a serem executados, a região onde os 
trabalhos serão desenvolvidos e o sistema viário local, não podendo ser 
invocado, em nenhum momento, qualquer desconhecimento como 
elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do integral 
cumprimento do contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores 
sob quaisquer alegações; 
 
d) A empresa deverá assumir inteira responsabilidade pela 
inexistência de fatos que possam impedir sua habilitação na presente 
licitação e ainda pela autenticidade de todos os documentos que forem 
apresentados; 
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e)  A empresa deverá, durante toda a vigência da contratação, 
manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificações exigidas neste Termo; 
 
f) Os serviços deverão ser executados utilizando-se todos os 
critérios técnicos e recursos necessários para que se alcance resultados 
eficazes, e de acordo e em conformidade com as especificações técnicas 
dos anexos constantes neste Termo, com adequado funcionamento e 
atendimento ao público; 
 
g) Caberão, à proponente vencedora, todos os custos inerentes à 
execução dos serviços, obras e investimentos referentes aos objetos 
deste Termo, além dos custos de encargos tributários, sociais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários, securitários e gerenciamento, referente 
aos mesmos. 
 
h) Na ocorrência de qualquer fato que impeça o cumprimento de 
prazo estabelecido neste edital, este será transferido para o primeiro dia 
útil de expediente normal da administração. 
 
i) Às empresas que retirarem edital serão expressamente 
comunicadas de toda e qualquer alteração que importe em modificação 
do mesmo. 
 
j) As licitantes ficam obrigadas, a qualquer tempo, a declarar a 
ocorrência de fatos impeditivos da habilitação e que ensejem no 
impedimento de licitar e contratar com a administração pública, em 
qualquer de suas esferas. 
 
k) A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável 
aceitação, pelos proponentes, das condições do edital, cujo 
desconhecimento não poderão alegar. 
 
l) O Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
fica facultada a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a 
complementar instrução do processo. 
 
m)  O Prefeito Municipal poderá revogar, total ou parcialmente, a 
presente licitação por razões de interesse público, ou anulá-la, por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, nos termos do 
artigo 49, da Lei nº. 8.666/93, não cabendo às licitantes direito a 
indenização, nem pela elaboração da proposta e/ou apresentação de 
documentos. 
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n) O prazo de execução e de vigência e de 12 (doze) meses. 
 
o) Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, a 
critério da administração, tendo por fundamento as disposições contidas 
no art. 57, item I e II  da Lei 8666/93. 
 
p) Informações e/ou esclarecimentos deverão ser obtidos junto ao 
Pregoeiro, de forma expressa e mediante protocolo, até 03 (três) dias 
antes da data designada para a realização da sessão pública e serão 
respondidas até o dia anterior ao da sessão. 
 
q) Eventuais omissões serão supridas pelas disposições constantes 
da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
r) O expediente da administração pública se dá, de 2ª a 6ª feira, no 
horário compreendido entre  08:00 às 12:00 horas e, das 13:00  às 
17:00 horas. 
 
13 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
     O Licitante que causar o retardamento do andamento do certame, 
não mantiver a proposta, desistir do lance ofertado, fraudar de qualquer 
forma o procedimento desta Licitação, ou o vencedor que não cumprir 
as exigências estipuladas neste edital para assinatura do CONTRATO 
e/ou se recusar a assiná-lo terá suspenso o direito de licitar para este 
município, pelo prazo de até 2 (dois) anos, mediante procedimento 
administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa. 
 
14-CONSTITUEM CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA A 
CONTRATAÇÃO 
 
a) - A adjudicação e homologação deste certame; 
 
b) – A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, convocará o 
vencedor do certame por carta, fax, e-mail ou telegrama, para: 
 
b.1) - em até 3 (três) dias úteis, para assinatura do contrato. 
 
15 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
a) – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização do 
Pregão, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o 
ato convocatório deste Pregão. 
 



  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3657-2244 – Fax: 41 3657-3021 – CEP 83501-970 
Almirante Tamandaré - Paraná 

16

b) – A petição deverá ser encaminhada por escrito, mencionando o 
número deste Pregão e endereçada à Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandaré, aos cuidados do “Pregoeiro Oficial”. 
 
c) – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e 
quatro horas. 
 
d) – 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 à inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
e) – A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, reserva-se o direito 
de alterar as condições deste edital e reabrir prazo para apresentação 
de propostas, quando a alteração afetar a formulação da proposta, ou 
ainda, revogar ou anular a presente Licitação, nos termos da Lei. 
 
f) – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida. 
 
g) – 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 desta prefeitura. 
 
h) – Os prazos, datas e vencimentos previstos neste edital, na 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, serão suspensos, 
reabrindo-se a contagem a partir do primeiro dia útil imediatamente 
subseqüente à sua normalização. 
 
i) - A detecção, pelo Contratante, durante a vigência do contrato de 
vícios de qualidade nos materiais adquiridos, importará na aplicação dos 
dispositivos da Lei Federal n.º 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor). 
 
j) Comunicar expressamente à administração, a quem competirá 
deliberar a respeito, toda e qualquer discrepância entre as reais 
condições existentes e os elementos apresentados. 
 
k) O Acompanhamento e a fiscalização da entrega do objeto desta 
licitação ficará a cargo da Secretaria solicitante. Porém não exclui e nem 
reduz a responsabilidade da empresa licitante, até mesmo perante 
terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade 
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inferior e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do 
licitante ou de seus agentes e prepostos (art 70 da Lei de licitações 
8.666/93). 
 
l) – Integram o presente edital os seguintes anexos: 
 

Item Anexo (s) Descrição 
01 Anexo I Termo de Referência/Formação de Preços 
02 Anexo II Quantidades, Especificações Gerais Dos 

Equipamentos. 
03 Anexo III Locais De Instalação E Quantidades Por Local 

 
 IV Procuração 
04 Anexo V Declaração de não utilização do trabalhador 

menor 
05 Anexo VI Declaração de idoneidade 
06 Anexo VII Minuta de Contrato 

 
m) – Fica eleito o Foro desta Cidade para solucionar eventuais litígios, 
com prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Almirante Tamandaré, 24 de fevereiro de 2015. 
 

 
 

ALINE GUERRA 
Pregoeira Oficial 
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PREGÃO PRESENCIAL 012/2015 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. DO OBJETO:  
 
1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), com 
fornecimento de Multifuncionais monocromáticas, Impressoras 
monocromáticas e color, plotters, para gerenciamento de cópias 
/ impressões, serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
incluindo servidor de impressão e software, reposição de peças e 
de todo o material de consumo necessário ao perfeito 
funcionamento dos equipamentos, exceto papel, conforme 
especificações técnicas referenciadas no presente termo, pelo 
período de 12 (doze) meses. 
 
 
2. DA JUSTIFICATIVA:  
 
2.1 - Considerando  que esta licitação tem como premissa a redução 
dos gastos e um melhor controle das impressões das Secretarias, 
Escolas, Cmeis, Unidades de Saúde;  
 
2.2 - É importantíssimo, portanto, que a Administração disponha de 
impressoras de boa qualidade sempre funcionando em perfeito estado. 
A locação de impressoras transfere à Contratada a responsabilidade pela 
realização de manutenção nas máquinas e pelo fornecimento dos 
insumos necessários, permitindo que os equipamentos estejam sempre 
funcionando, sem a necessidade da realização de licitações específicas 
para a aquisição de peças e insumos que poderiam nem ser utilizados; 
 
2.3 - Sendo assim, o principal benefício da contratação consiste no fato 
de a locação possibilitar que a Administração disponha de máquinas 
sempre em boas condições de funcionamento sem que haja o 
desperdício de recursos orçamentários na aquisição de peças e insumos 
que poderiam não ser utilizados nem o desperdício de recursos humanos 
na realização de diversas licitações específicas. 
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3. DO DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E 
ESTIMATIVA DE PREÇOS: 
 
3.1 - As especificações, quantitativos e estimativa de preços para 
contratação dos serviços estão descritos no Anexo I do presente Termo 
de Referência. 
 
 
4. DA ABRANGÊNCIA: 
 
4.1 –- Todas as Secretarias Municipais, Escolas, Cmeis e Unidades de 
Saúde do Município conforme Anexo II do presente Termo de 
Referência. 
 
 
 5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
5.1 - Apresentação de atestado de qualificação técnica, em nome do 
licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando a execução dos serviços compatíveis em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação.  
 
 
6. DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
 
6.1 - O prazo de execução e vigência do Contrato é de 12 (doze) 
meses, a contar da assinatura do mesmo; 
 
6.2 - O prazo para entrega e instalação dos equipamentos nos locais 
determinados (conforme anexo), é de 30 (trinta) dias a contar da 
assinatura do Contrato; 
 
6.3 - Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, a 
critério da Administração, tendo por fundamento as disposições contidas 
no art. 57, item I e II da Lei 8.666/93. 
 
 
7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
7.1 – Os recursos decorrentes da presente aquisição ocorrerão a conta 
das seguintes secretarias: 
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SECRETARIA %  VALOR  
ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA 20% 125.857,25 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1% 6.292,86 
ASSUNTOS JURIDICOS 0,50% 3.146,43 
ESPORTES E LAZER 0,50% 3.146,43 
EDUCAÇÃO E CULTURA 25% 157.321,56 
FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 10% 62.928,62 
FAZENDA 5% 31.464,31 
GOVERNO, OUVIDORIA E COM 
SOCIAL 5% 31.464,31 
HABITAÇÃO 0,50% 3.146,43 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 0,50% 3.146,43 
OBRAS 2% 12.585,73 
SAÚDE 25% 157.321,56 
TRABALHO 2% 12.585,73 
URBANISMO 3% 18.878,59 
TOTAL 100 % 629.286,24 
 
 
8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
8.1 - O pagamento será mediante apresentação da nota fiscal 
detalhada, acompanhada das respectivas ordens de autorizações, 
devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Administração e 
Previdência, e será efetuado até 30 (trinta) dias após o 
encaminhamento da mesma; 
 
8.2 - A liberação do pagamento ficará condicionada a apresentação da 
Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo INSS e do Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, quando na apresentação da 
Fatura/Nota Fiscal; 
 
8.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa a ser contratada 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, não podendo este 
fato ensejar direito de reajustamento de preços ou a atualização 
monetária. 
 
 
9. DOS PREÇOS: 
 
9.1 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos 
necessários, bem como todos os impostos e encargos trabalhistas, 
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previdenciários, fiscais e comerciais, assim como taxas, fretes, 
homologação, seguros e quaisquer outros elementos que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto licitado.  
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
10.1 – Não transferir a outrem, o objeto deste contrato, sem prévia e 
expressa anuência da administração; 
 
10.2 - Iniciar a prestação dos serviços imediatamente depois de 
recebida a autorização da Administração, informando, em tempo hábil, 
qualquer motivo impeditivo ao início da execução; 
 
10.3 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos 
termos da legislação vigente, e efetuá-los de acordo com as 
especificações constantes do Contrato; 
 
10.4 - Cumprir horários e periodicidade para a execução dos serviços 
fixados pela Administração, segundo suas conveniências e em 
consonância com a fiscalização do Contrato; 
 
10.5 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste edital e no contrato; 
 
10.6 - Arcar com todos os custos necessários a completa execução dos 
serviços, bem como ônus trabalhistas, encargos sociais, tributos, 
indenizações e seguro contra acidentes; 
 
10.7 - Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou 
pessoais ocasionados, a Administração e/ou a terceiros, por  seus 
empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho; 
 
10.8 - Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus 
empregados, das normas disciplinares determinadas pela 
Administração; 
  
10.9 - Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de 
crachás; 
 
10.10 - Substituir imediatamente, sempre que exigido pela 
Administração e independentemente de qualquer justificativa por parte 
desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou 
comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, 
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inconvenientes ou insatisfatórios a disciplina da contratante ou ao 
interesse do serviço público; 
 
10.11 - Eximir a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade 
quanto a possíveis ocorrências que venham a causar acidentes pessoais 
a empregados da contratada ou de terceiros, relativamente à prestação 
de serviços (§ 1º do art. 71 da Lei 8.666/93); 
 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

11.1 - A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré-PR fornecerá 
papel no formato desde A3 até A4, assim como rolos de papel para 
plotters, de acordo com o equipamento; 

11.2 - Efetuar o pagamento ajustado; 

11.3 Assegurar ao PROPONENTE as condições necessárias à regular 
execução do Contrato; 

11.4 - Receber o seu objeto nos termos da Lei Estadual n° 15.608/07; 

11.5 - Prestar os esclarecimentos necessários aos profissionais 
contratados visando o bom desempenho das atividades; 

11.6 - Utilizar adequadamente os produtos, para os fins a que tenham 
sido projetados; 

11.7 - Permitir aos técnicos formalmente autorizados pelo PROPONENTE 
amplo e livre acesso aos produtos, em horário estipulado pela Prefeitura 
Municipal de Almirante Tamandaré-PR; 

11.8 - Usar corretamente os equipamentos, não sublocar, ceder ou 
transferir a locação, parcial ou totalmente, a terceiros; 

11.9 - Fornecer, mediante solicitação escrita ao PROPONENTE, 
informações outras, dirimir dúvidas e orientá-la nos casos omissos 
 
 
12.  DAS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
12.1 - Fornecer equipamentos novos/sem uso e em linha de fabricação, 
de um único fabricante, para cada subitem, inclusive no caso de 
substituições, temporárias ou definitivas; 
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12.2 - Os suprimentos e peças deverão ser os originais, do fabricante, 
não sendo aceitos suprimentos e peças remanufaturados ou 
recondicionados; 
 
12.3 - Caso o equipamento necessite de estufa para secar papel, a 
mesma deverá ser fornecida junto com a copiadora, ou no momento em 
que a estufa se faça necessária. Não serão aceitas justificativas de 
papel úmido para justificar o mau funcionamento das 
copiadoras; 
 
12.4 - Fazer a manutenção de estoque mínimo de consumo no local de 
instalação dos equipamentos, em quantidade que evite a paralisação 
dos serviços; 
 
12.5 - Quando uma unidade de toner (e revelador, se pertinente) 
estiver usada e vazia, o fornecedor será avisado, devendo repô-la no 
prazo de até 2 (dois) dias corridos da data da solicitação, no local de 
instalação. As unidades de consumíveis vazias ficarão disponíveis nos 
locais de instalação das máquinas para recolhimento e devido 
encaminhamento pelo contratado; 
 
12.6 - Todos os equipamentos de impressão devem imprimir serviços 
demandados através de rede Ethernet, via TCP/IP; 
 
12.7 - O proponente deverá assegurar que os equipamentos devem 
permitir a função de cópia e impressão (quando necessário) em um 
único volume, sendo realizada pelo equipamento de maneira integrada, 
sem a utilização de módulos avulsos ou acessórios extras; 
 
12.8 - O proponente deverá ter condições de fornecer software de 
monitoramento e bilhetagem adaptado ao ambiente computacional da 
Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré-PR, bem como gerar os 
relatórios solicitados pela da Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandaré-PR para fins de gestão e faturamento; 
 
12.9 - Os relatórios de produção do equipamento deverão conter a 
identificação individual dos equipamentos por marca/modelo/série, 
inclusive quando houver substituição, quantidade de cópias produzidas 
no mês, quantidade de impressões produzidas no mês, detalhando o 
custo unitário e total por máquina. O relatório deverá ser entregue 
mensalmente ao Gestor do Contrato;  
 
12.10 - Deverá ser encaminhado à Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandaré-PR/Departamento de Informática, por ocasião da execução 
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da instalação do equipamento, relatório contendo: número da nota 
fiscal, número de série do equipamento, data de instalação, locais de 
instalação e quantidade de equipamentos fornecidos; 
 
 12.11 - Deverá ser fornecida forma de obtenção de relatório detalhado 
de utilização mensal do equipamento, via WEB, identificando, no 
mínimo, IP ou autenticação de usuário, data de impressão/cópia, tipo 
(impressão/cópia), número de páginas impressas/copiadas, nome do 
documento (se houver), independente do número de usuários que 
utilizem o equipamento (sem limitação de código de usuário); 
 
12.12 - O software de monitoramento deverá permitir: 
12.12.1 Envio do status dos equipamentos por e-mail ou através de 
ferramenta WEB; 
12.12.2 Envio / alertas do consumo dos suprimentos por e-mail ou 
através de ferramenta WEB; 
12.12.3 Visualizar status do equipamento no software podendo 
interagir através desta interface, permitindo gerenciar usuários, cotas e 
direitos de utilização (tipo de equipamento e tipo de documento) de 
forma remota e on-line; 
 
12.13 - Os softwares necessários para a digitalização, monitoramento e 
faturamento, deverão ser fornecidos pela PROPONENTE, podendo ser 
desenvolvidos pela PROPONENTE ou adquiridos por esta. No caso de o 
software ser adquirido de terceiros, o PROPONENTE deverá apresentar 
documento comprovando o licenciamento do software para utilização 
nos equipamentos fornecidos; 
 
12.14 - Os softwares de monitoramento, contabilização e digitalização, 
deverão estar habilitados a trabalhar através de rede local e através da 
WEB, com envio de dados a ambiente (datacenter) centralizado em 
Almirante Tamandaré, onde deverá ser disponibilizado um servidor de 
impressão e demais hardwares e softwares com as configurações 
necessárias para o adequado funcionamento da solução; 
 
12.15 - A proponente aplicará no equipamento, quando necessária, a 
substituição de partes e peças originais, adequadas, que mantenham as 
especificações técnicas do fabricante; 
 
12.16 - A assistência técnica e manutenção deverão ser permanentes 
aos equipamentos da empresa contratada durante a vigência do 
contrato; 
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12.17 - A proponente deverá dispor de Serviço de Assistência Técnica, 
registrando solicitações de atendimento através de telefone (0800 ou 
telefone fixo) e/ou e-mail, visando o esclarecimento de dúvidas, suporte 
técnico e abertura de chamados; 
 
12.18 - A Contratada deverá emitir um Relatório de Atendimento 
Técnico – RAT, para cada chamado de manutenção, no qual constem os 
horários do chamado, de início de atendimento e de conclusão dos 
serviços, o número da Ordem de Serviço, bem como a identificação dos 
equipamentos que apresentaram defeito, incluindo o número de série, 
serviços executados, seu responsável e quaisquer outras anotações 
pertinentes. Este relatório deverá ser assinado por responsável 
administrativo da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré-PR em 
cada departamento; 
 
12.19 - A proponente deverá realizar manutenção preventiva, em 
intervalos regulares, de acordo com a necessidade de cada local de 
instalação; 
 
12.20 - A proponente deverá atender aos chamados para manutenção 
corretiva e reposição de materiais de consumo, observando os seguintes 
prazos máximos, contados da abertura do chamado: 
12.20.1 - O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 8 
(oito) horas úteis; 
12.20.2 - O término do reparo (solução) não poderá ultrapassar o prazo 
de 12 (doze) horas úteis após o início do atendimento, para todos os 
locais; 
12.20.3 - A impossibilidade de conserto do equipamento no prazo 
máximo de 12 (doze) horas úteis após o início do atendimento implica 
na obrigação da empresa contratada substituí-lo temporariamente, por 
equipamento equivalente ou superior, até a solução do problema, sob 
pena de aplicação de multa por hora de atraso. Este requisito se aplica 
mesmo nos casos atribuídos a mau uso, acidente, causas naturais, etc; 
12.20.4 - A solução definitiva do problema deverá ser apresentada no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da data de abertura do 
chamado; 
12.20.5 - Considera-se prazo para término do reparo o período 
compreendido entre a chegada do técnico ao local de atendimento e o 
término da solução, deixando o equipamento em condições normais de 
operação; 
12.20.6 - Os serviços de manutenção deverão ser realizados na 
modalidade “on-site”; 
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12.20.7 - O horário para a abertura dos chamados técnicos e 
atendimento “on-site” deverá estar disponível das 08h00min às 
12h00min e das 13h00min às 17h00min, em todos os dias úteis; 
 
12.21 - Os serviços de manutenção corretiva e preventiva poderão ser 
executados por funcionários da contratada ou por empresas 
especializadas autorizadas pela contratada, desde que a mesma se 
responsabilize pelos serviços prestados; 
 
 12.22 - A Assistência Técnica deverá ser realizada por técnicos 
especializados, ferramentas adequadas, equipamentos, peças e 
componentes originais e quaisquer outros equipamentos necessários à 
boa execução dos serviços, bem como produtos ou materiais 
indispensáveis à limpeza, manutenção e conservação dos 
equipamentos; 
 
12.23 - Nas manutenções serão substituídas todas as peças e/ou 
componentes necessários;  
 
12.24 - Fornecer, após a instalação dos equipamentos, o treinamento 
adequado a funcionário(s) designado(s) pela Prefeitura Municipal de 
Almirante Tamandaré-PR em cada um dos locais listados no Edital, 
contemplando informações detalhadas e atualizadas sobre: instalação, 
configuração, operação e administração dos equipamentos; 
 
12.25 - Os equipamentos deverão vir acompanhados de Manual e Guia 
Rápido, impresso em português, em complementação ao treinamento 
sobre utilização e funções do equipamento; 
 
12.26 - A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré-PR pagará 
somente sobre a produção efetivamente apurada. A quantidade de   
300.000 páginas mês é somente uma estimativa, com exceção dos 
meses de dezembro, janeiro e julho, período de férias, onde há redução 
nos volumes produzidos; 
 
12.27 - Cumprir todos os prazos de entrega, ativação dos serviços, 
garantias e assistência técnica, e ainda, cumprir fielmente as 
especificações técnicas; 
 
12.28 - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, na Lei nº 
8.666/93 e na Lei Estadual nº 15.608/2007; 
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12.29 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
securitários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, 
devendo comprová-los quando solicitados, juntamente com o 
faturamento. A inadimplência com referência aos encargos estabelecidos 
neste subitem, não transfere à Administração Pública a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 
 
12.30 - Alertar a Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré -PR, por 
escrito e com a urgência necessária, sobre as deficiências ou erros 
verificados nas especificações e demais documentos técnicos, que 
possam pôr em risco a confiabilidade dos serviços, torná-los 
inadequados às suas finalidades ou onerar desnecessariamente seus 
custos; 
 
12.31 - Providenciar, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato, 
as alterações/correções necessárias em quaisquer aparelhos/materiais e 
serviços que não satisfaçam às normas/especificações e que forem 
rejeitados pela Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré-PR; 
 
12.32 - Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pelo 
objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a 
outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do 
serviço; 
 
12.33 - Possibilitar a disponibilização de novas facilidades tecnológicas, 
quanto ao serviço e equipamento utilizado; 
 
12.34 - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição, pela 
Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré-PR, de serviços ou 
materiais, e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 
 
12.35 - Responsabilizar-se civilmente por qualquer dano que, direta ou 
indiretamente, ocasionar à Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandaré-PR ou a terceiros, durante a execução dos serviços; 
 
12.36 - Não subcontratar os serviços, no todo ou em parte, ainda que a 
seu representante, sem prévia anuência da Prefeitura Municipal de 
Almirante Tamandaré-PR; 
 
12.37 - A data e horário da instalação deverão ser comunicados 
previamente à Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré -PR, sendo 
que não serão aceitos equipamentos em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento. A Prefeitura Municipal de 
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Almirante Tamandaré-PR, através do Departamento de Informática 
autorizará a instalação do equipamento; 
 
12.38 - Considera-se instalado o equipamento em condições de 
imprimir, fotocopiar e digitalizar equipamentos, atendendo aos 
requisitos do usuário da comarca/promotoria e que esteja apto a enviar 
arquivos de monitoramento e digitalização através de rede local e WEB, 
para servidor de arquivos hospedado no datacenter da Prefeitura 
Municipal de Almirante Tamandaré-PR; 
 
12.39 - A proponente responsabilizar-se-á por todos os ônus relativos 
ao fornecimento de equipamentos, inclusive frete, seguro, cargas e 
descargas desde a origem até a entrega no local de destino; 
 
12.40 - Apresentar, juntamente com cada faturamento, provas de 
quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; comprovante de 
regularidade de situação perante o Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço (FGTS); Programa de Integração Social (PIS); atestado e  
inexistência de débito junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS); 
 
12.41 - Cabe à empresa, a seu critério, se entender necessário, manter 
apólice de seguro para equipamentos disponibilizados para prestação 
dos serviços referidos nesta licitação. 
 
 
13. DA GARANTIA: 
 
13.1 - A Contratada deverá oferecer garantia total, incluindo troca de 
equipamentos defeituosos e assistência técnica; 
13.2 - A Contratada será responsável pela garantia do produto ofertado 
de acordo com as normas exigidas (incluindo troca de equipamentos 
defeituosos e assistência técnica). 
 
 
14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
 
14.1 - O acompanhamento e a fiscalização dos serviços/materiais 
ficarão a cargo do Departamento de Informática com a verificação dos 
quantitativos, das especificações técnicas e demais conformidades 
constantes neste Termo de Referência, do edital e do contrato; 
 
14.2 - A Secretaria Municipal de Administração e Previdência fiscalizará 
obrigatoriamente a execução do contrato, a fim de verificar se no seu 
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desenvolvimento está sendo observados às especificações e demais 
requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar o 
fornecimento dos produtos que, não forem considerados satisfatórios e 
determinar a licitante a substituição de produtos ou correção de 
irregularidades; 
 
14.3 - A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da 
empresa licitante, até mesmo perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego 
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica corresponsabilidade do licitante ou de seus agentes e 
prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações).   
 

 
15. ESTIMATIVA DE PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS: 

 
15.1 - A Secretaria Municipal de Administração e Previdência realizou 
pesquisa de mercado junto a três empresas do ramo de locação de 
impressoras de porte considerado apto a atender os quantitativos do 
objeto especificado neste Termo. Com base na pesquisa realizada, o 
valor total da aquisição foi estimado em R$629.286,24 (seiscentos e 
vinte e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro 
centavos).  Trata-se de valor resultante da média aritmética das 
cotações efetivadas nas empresas. 

 

Item Quant Descrição 

Valor 
Fixo mensal 

por 
Equipamento 

Valor por 
página 

impressa 

Valor total 
Mensal 

1 80 Multifuncional laser 
monocromáticas A4 

R$       
113,54 - R$      

9.083,20 

2 24 Impressora laser 
monocromáticas A4 

R$       
109,75 - R$      

2.634,00 

3 7 Multifuncional laser 
monocromáticas A3 

R$       
761,86 - R$      

5.333,02 

4 6 Impressora laser 
policromáticas A4 

R$       
258,55 - R$      

1.551,30 

5 2 Plotter 42” R$       
803,00  R$      

1.606,00 

6 300.000 
Estimativa de 
impressão A4 

monocromática 
- R$     0,044 R$    

13.200,00 

7 30.000 Estimativa de 
impressão A4 - R$       0,52 R$    

15.600,00 
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policromática 

8 10.000 
Estimativa de 
impressão A3 

monocromática 
- R$     0,090 R$         

900,00 

9 100 
Estimativa de 
impressão em 

metros lineares 
- R$     25,33 R$      

2.533,00 

TOTAL Mensal R$    
52.440,52 

TOTAL Anual R$  
629.286,24 

 
 

1. O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E SEU 
SERVIDOR DEVERÃO SER FORNECIDOS DENTRO DOS 
VALORES DOS EQUIPAMENTOS E PÁGINAS. 

 
2. SERÃO PAGAS SOMENTE AS PÁGINAS EFETIVAMENTE 

PRODUZIDAS. 
 
3. AS QUANTIDADES CONSTANTES NO QUADRO SÃO APENAS 

ESTIMATIVAS, NÃO CONSTITUINDO GARANTIA DE 
FATURAMENTO. 
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PREGÃO PRESENCIAL 012/2015 
 

ANEXO II 
 

 
 

1. QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES GERAIS DOS 
EQUIPAMENTOS: 

 
1.1. QUANTIDADE DOS EQUIPAMENTOS – LOTE ÚNICO 

 
Item Quantidade Especificação dos equipamentos 
1 80 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA  
2 24 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 
3 07 MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A3 
4 06 IMPRESSORAS LASER COLORIDA 
5 02 PLOTTER 
 
 

1.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS 
 
Item 1) MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 
FORMATO A4   

 
Quantidade 80(oitenta) multifuncionais novas  

Funções Multifuncional monocromatica 

Tecnologia Digital Laser, 

Copiadora/Impressora/Scanner/Fax 

Tela de toque touch-screen Colorida mínimo de 7 polegadas 

Pre vizualização de documentos Digitalizados  no próprio painel de (tela) 

do equipamento, permitindo aos usuários 

descartar antes de salvar ou encaminhar o 

documento 

Ciclo mensal para  Mínimo de 80.000 páginas mensais 

Autonomia do toner Mínimo de  10.000 páginas 

Resolução de impressão Mínimo de 1200 X 1200 DPI 
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Memória Mínima 256 MB  

Processador Mínimo de 500MHz 

Alimentador automatico  Originais duplex  reverso com capacidade 

mínima de até 50 folhas  

Velocidade cópia/impressão Mínima de 38 cpm / ppm  formato A4         

Formato máximo do original Até ofício 

Formato de cópia/impressão Máximo ofício  e mínimo  A5 

Tempo de 1°página cópia Mínimo de 6,5 segundos  

Multiplas cópias Mínimo de 01 a 999 

Capacidade de entrada: Mínima de 01(uma) bandeja de 250 folhas 

Bandeja multiuso Capacidade para100 folhas 

Capacidade de saída de papel 150 folhas 

Gramatura de  papel 60 g/m² até 120 g/m² 

Tamanhos de papel  A5, A4 e ofício 

Tipos de papel Papel normal, transparências, etiquetas, 

envelope, cartolina 

Ampliação e Redução De 25% a 400% 

Duplex Frente e verso automático, para 

cópias/impressões 

Controle de cópia Por usuário 

Permitir Controle de contas locais ou autenticação 

via AD 

Interface de rede:  Ethernet 10/100/Base-TX, USB 2.0 

Porta USB  

Compatibilidade Windows 2000/  server 2003/2008, XP, 

Vista, 7 

Protocolos de rede TCP/IP IPX/SPX 

Linguagem de 

Impressão:Emolução 

PCL6 Post Script 3  

Scanner Monocromático e color de rede 

Resolução ótica  De digitalização 600 x 600 ppi p/b 
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Velocidade de digitalização  A4 / carta p/b 33 / 35 lados por minuto 

Digitalização Duplex 

Formato de Arquivos PDF, TIFF, JPEG 

Destinos do scanner E-mail, desktop, servidor FTP, pasta de 

rede, USB 

Velocidade do moden 336,6 kbps 

Fax Homologado pela Anatel(Resolução 242) 

apresentar certificado de homologação 

junto com a proposta 

Painel  Programável em português 

Tensão de entrada  110 V. 

 
- Declaração do fabricante dos equipamentos, informando que a 

empresa proponente é revendedor autorizado e está apto a fornecer 

equipamentos, prestar assistencia tecnica, fornecer materiais de 

consumo originais do próprio fabricante dos equipamentos e que possui 

empresa sediada em curitiba ou região metropolitana. 

- Comprovar através de certificado expedido pelo fabricante,  que a 

empresa proponente possui tecnico capacitado  a prestar assistência 

técnica aos equipamentos propostos.  

 
 

Item 2) IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA FORMATO A4   
 

Quantidade 24(vinte e quatro) impressoras novas. 

Funções Impressora monocromática 

Tecnologia Digital Laser  

Ciclo mensal para  Mínimo de 250.000 páginas mensais 

Autonomia do toner Mínimo de 20.000 páginas 

Resolução de impressão Mínimo 1200 X 1200 DPI 

Memória Mínima 256 MB 

Velocidade impressão Mínima 47cpm  formato carta                     
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Formato de impressão Máximo ofício  e mínimo  A5 

Tempo de 1°página 

impressão 

Mínimo 9 segundos 

Capacidade de entrada: Mínimo de 01 (uma) bandeja de papel  de 

500 folhas 

By-pass Capacidade mínima para 100 folhas 

Gramatura de  papel  Mínima de 60 g/m² até 105 g/m² bandeja 

padrão e mínima de  60  a 220 g/m² 

bandeja MPT 

Tipos de papéis Comum, reciclado, Etiquetas, cartão, 

transparências, timbrado, Pré-impresso, 

envelopes, colorido   

Duplex Frente e verso automático, para impressões 

Interface de rede:  Ethernet 10/100/Base TX, USB 2.0 

Compatibilidade Windows server 2003/2008, XP, Vista,7 

Linux 

Protocolos de rede TCP/IP IPX/;SPX 

Linguagem de Impressão: PCL6 PS3 original ou emulado 

Processador: Mínima 650 MHz 

Códigos departamentais Mínimo de 100 

Painel  Programável em portugues com  display 

Tensão de entrada  110V 

 
 

- Declaração do fabricante dos equipamentos, informando que a 

empresa proponente é revendedor autorizado e está apto a fornecer 

equipamentos, prestar assistencia tecnica, fornecer materiais de 

consumo originais do próprio fabricante dos equipamentos e que possui 

empresa sediada em curitiba ou região metropolitana. 

- Comprovar através de certificado expedido pelo fabricante,  que a 
empresa proponente possui tecnico capacitado  a prestar assistência 
técnica aos equipamentos propostos. 
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Item 3) MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA FORMATO A3 
 

Quantidade 07 (sete) multifuncionais novas 

Funções Impressora / Copiadora / Scanner/Fax  

Tecnologia Laser monocromático 

Ciclo mensal  Mínimo 150.000 páginas  

Autonomia do toner Mínimo de 40.000 páginas 

Resolução de impressão  Mínimo 1200 X 1200 DPI 

Resolução de cópia Mínimo 600 x 600 dpi 

Velocidade Mínimo 35  cpm/ppm formatoA4 

Tempo de 1°cópia Mínimo 4,6 segundos 

Memória instalada  Mínimo De 640 MB (cópia) 1 GB (impressão) 

HD Mínimo 80 GB 

Alimentador automático 

de originais  

Duplex (passagem única) com capacidade 

mínima  para 100 folhas, que digitaliza ambas 

as páginas dos dois lados de documentos em 

uma única passagem 

Duplex (frente e verso) Automático para cópias/impressões 

Multiplas cópias Mínimo deaté  999 

Gaveta de papel Mínimo de 02 (duas) bandejas com capacidade 

mínima  para 500 folhas cada até A3 

Bandeja multiuso Mínima para 100 folhas 

Gramatura de papel  Na bandeja mínimo de 60 até 209 g/m² através 

do by-pass mínimo de 56g/m² até 209 g/m² 

Tamanho do original Até A3 

Tamanhos de papel Carta, A4, oficio e A3 

Tipos de papel Papel comum, reciclado, transparências, 

etiquetas 

Ampliação/Redução Mínimo de  25% à 400% 
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Código de usuários 1000 códigos 

Processador Mínimo 1 GHz 

Interfaces 10Base T/100BaseTx/1000BaseT e USB 2,0 

Compatibil idade Windows NT4.0 / 98 /2000 / 2003 /  2008 / Xp / 

Vista / Linux 

Linguagem de impressão: Emulação PCL5, PCL6 e PostScript 3  

Protocolos  TCP/IP 

Scanner integrado Em cores e preto e branco 

Resolução de 

digitalização 

600 Dpi 

Formatos de digitalização Carta, A4, ofício e A3 

Formatos de arquivos PDF, TIFF, JPEG, XPS 

Funções de digitalização Para e-mail, PC, FTP, USB 

Fax Homologado pela Anatel(Resolução 242) 

apresentar certificado de homologação junto 

com a proposta 

Velocidade do modem  33,6 kbps 

Painel  Em portugues 

Tensão de entrada 110 V. 

Observação  Pelo menos um equipamento deste item, 

deverá possuir teclado retrátil completo, 

abaixo do painel de controle para tornar 

fácil e rápido a entrada de texto, possuir 

memória de impressão mínima de 2GB e 

finalizador interno com grampeamento 

automático. 

 
- Declaração do fabricante dos equipamentos, informando que a 

empresa proponente é revendedor autorizado, está apto a fornecer 

equipamentos, prestar assistencia tecnica, fornecer materiais de 
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consumo originais do próprio fabricante dos equipamentos e que possui 

empresa sediada em curitiba ou região metropolitana. 

- Comprovar através de certificado expedido pelo fabricante,  que a 
empresa proponente possui tecnico capacitado  a prestar assistência 
técnica aos equipamentos propostos. 

 
 
 
Item 4) IMPRESSORA LASER COLORIDA FORMATO A4 

 
Quantidade 06(seis) impressoras novas  

Funções Impressora colorida 

Tecnologia Digital Laser,  

Ciclo mensal para  Mínimo de140.000 páginas mensais 

Resolução de impressão Minima 600 X 600 DPI 

Memória Mínima 256 MB 

Velocidade impressão Mínima 30cpm  formato A4                 

Formato de impressão Máximo ofício  e mínimo  A5 

Tempo de 1°página impressão minimo P/B até 8,5 segundos e color 

até 10 segundos 

Capacidade de entrada: Mínimo 01 (uma) bandeja de papel 

de 500 folhas 

By-pass Mínimo capacidade para 150 folhas 

Materiais permitidos Comum, reciclado, Etiquetas, Cartão, 

Envelopes, Transparêrncias, timbrado, 

Pré-impresso, colorido. 

Gramatura de  papel  Mínimo de 60 g/m² até 163 g/m² 

bandeja padrão e 60  a 220 g/m² 

bandeja MPT 

Duplex Frente e verso automático, para 

impressões 

Interface de rede:  Ethernet 10/100/Base TX, USB 2.0 

Compatibilidade Windows server 2003/2008, XP, Vista, 
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Linux 

Protolos de rede TCP/IP IPX/;SPX 

Linguagem de Impressão: Emulação PCL 5 e  PCL6 ,PS3 

Processador: Mínimo 600 MHz 

Contabil idade departamental Mínimo 100 códigos 

Painel  Em portugues 

 
- Declaração do fabricante dos equipamentos, informando que a 

empresa proponente é revendedor autorizado, está apto a fornecer 

equipamentos, prestar assistencia tecnica, fornecer materiais de 

consumo originais do próprio fabricante dos equipamentos e que possui 

empresa sediada em curitiba ou região metropolitana. 

- Comprovar através de certificado expedido pelo fabricante,  que a 

empresa proponente possui tecnico capacitado  a prestar assistência 

técnica aos equipamentos propostos. 

 
 
Item 5) PLOTTER 42” 
 

Quantidade 02(dois) plotters novos 

Velocidade Mínima de 36 impressões A1/D por 

hora de linhas em mono  

Tecnologia Jato de tinta térmico 

Resolução de impressão Mínimo 2400 X 1200 DPI 

Precisão de linhas De aproximadamente 0,2% 

Memória Mínima de 160 MB 

Ciclo  Mínimo  de 50 páginas A1 por semana 

Alimentação para rolos  De até 107 cm 

Interface de impressão USB2.0 e /ou Paralela 

Linguagem HP GL/23, HP-RTL 

Driver compatível Windows XP/2003/2008/Vista/7 e 

Linux 



  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3657-2244 – Fax: 41 3657-3021 – CEP 83501-970 
Almirante Tamandaré - Paraná 

39

 
 

PREGÃO PRESENCIAL 012/2015 
 

ANEXO III 
 

LOCAIS DE INSTALAÇÃO E QUANTIDADES POR LOCAL 
 
 
MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA-80 EQUIPAMENTOS 
SEQ LOCALIDADE QUANT ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO 

1 ALMOXARIFADO GERAL 1 Rua Ari de Lara Vaz, 138 Planta 
Mosacal 

2 
CARTEIRA DE 
TRABALHO E 

IDENTIFICAÇÃO 
1 Rua Didio Santos, 605 Centro 

3 
CENTRO 

ADMINISTRATIVO 
DIRCEU PAVONI 

2 Rua  Mauricio Rosemann, 15 São 
Venâncio 

4 CENTRO JURÍDICO 
MUNICIPAL (CEJU) 1 Rua José Carlos Colodel, 194  

Centro 

5 
CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

BONFIM 
1 Rua Padre Amantino de Azevedo, 

100 Bonfim 

6 
CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

BRANCA DE NEVE 
1 Rua José Cordeiro de Cristo, 09 - 

Vila Grécia 

7 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

CACILDA DE OLIVEIRA 
NOGUEIRA 

1 Rua Allan Kardek, 386  Jardim 
Monterrey 

8 
CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
CANTINHO DO CÉU 

1 Rua João Antunes de Lara, 30 - 
Cachoeira 

9 
CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

CASTELO DOS SONHOS 
1 Rua Indaial, 47 – Jardim 

Apucarana 

10 
CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

CRIANÇA FELIZ 
1 Rua Piraquara, 500 – São 

Venâncio 

11 
CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

JARDIM GRAZIELA 
1 Rua Grécia, 88 – Jardim Graziela 

12 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL JOANA DE 
ANGELIS 

1 Rua Três, 61 Jardim Dourados 
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13 
CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
OCTACILIA CHIMELLI 

1 Rua Antonio Stochero, 495 
Tranqueira 

14 
CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

PARAISO 
1 Rua José V Govatski, s/nº - 

Jardim Paraiso 

15 
CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
PEQUENO POLEGAR 

1 Rua São Roque, s/nº - Humaitá 

16 
CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
PEQUENO PRINCIPE 

1 Rua Profª Zelete Custódio 
Vicente, 103 - Jardim Josiane 

17 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROF.ª MARIA DE 
LURDES  SIQUEIRA 

1 Rua Cel João Candido de Oliveira, 
120 - Centro 

18 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª REGINA 
ORLANDOSKI WOLF 

1 Rua Avenida Brasilia, s/nº 
Tanguá 

19 
CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
REINO ENCANTADO 

1 Rua Santa Maria, 1244 - Parque 
São Jorge 

20 
CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

RUTH WEIGERT 
1 Rua Ver Wadislau Bugalski, 5081 

- Lamenha Grande 

21 

CENTRO DE 
REFERÊNCIA 

ESPECIALIZADO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

(CREAS 

1 Rua Antonio Baptista de Siqueira, 
621 Centro 

22 
ESCOLA DE ENSINO 

ESPECIAL ROZA BINI DE 
OLIVEIRA 

1 Rua Piraquara, 500 – Jardim 
Roma 

23 ESCOLA MUNICIPAL 
ALEXANDRE PERUSSI 1 Rua Antonio Rodrigues Dias, s/nº 

- Cachoeira 

24 
ESCOLA MUNICIPAL 

ALMIRANTE 
TAMANDARE 

1 Rua José Carlos Colodel, 139 - 
Centro 

25 ESCOLA MUNICIPAL 
ALVARENGA PEIXOTO 1 Rua Cel. João Candido de 

Oliveira, 126 - Centro 

26 ESCOLA MUNICIPAL 
ALVORADA 1 Rua Indaial, 60 – Jardim 

Apucarana 

27 ESCOLA MUNICIPAL 
ARCO-IRIS 1 Rua Piraquara, 500 – São 

Venâncio 

28 ESCOLA MUNICIPAL 
ATILIO BINI 1 Rua João Cordeiro de Cristo, 94 - 

Jardim das Oliveiras 
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29 ESCOLA MUNICIPAL 
BORTOLO LOVATO 1 Rua Frederico Domingos Gulin, 

70 - Tranqueira 

30 
ESCOLA MUNICIPAL CEL 

JOÃO CANDIDO DE 
OLIVEIRA 

1 Rua João Antunes de Lara, 50 - 
Cachoeira 

31 ESCOLA MUNICIPAL 
HELENA WITOSLAWSKI 1 Rua Justo Manfron, 111 Lamenha 

Pequena 

32 ESCOLA MUNICIPAL 
IGNÁCIO LIPSKI 1 Rua dos Pinheiros, 100 Botiatuba 

33 ESCOLA MUNICIPAL IPÊ 1 Rua José Francisco Glodzinski, 37 
- Vila Feliz 

34 ESCOLA MUNICIPAL 
JARDIM GRAZIELA 1 Rua Áustria, s/nº - Jardim 

Graziela 

35 ESCOLA MUNICIPAL 
JARDIM ROMA 1 Rua Campo Largo, 1031 - Jardim 

Roma 

36 ESCOLA MUNICIPAL 
JARDIM TAIZA 1 Rua Maringá, 100 - Jardim Taiza 

37 
ESCOLA MUNICIPAL 
JOÃO BAPTISTA DE 

SIQUEIRA 
1 Rua Pedro Teixeira Alves, 1.799 - 

Sumidouro 

38 ESCOLA MUNICIPAL 
JOSÉ ANTONIACOMI 1 Rua Carlos Manfron, 85 

Tranqueira 

39 
ESCOLA MUNICIPAL 
LOURENÇO ANGELO 

BUSATO 
1 Rua São Bento, 435- Monte 

Santo 

40 ESCOLA MUNICIPAL 
LUIZ EDUARDO CUMIN 1 Rua Antonio Oliveira Cruz, 82 - 

São João Batista 

41 
ESCOLA MUNICIPAL 

PREFEITO EURIPEDES 
DE SIQUEIRA 

1 Rua Leonardo Muraski, 238 - 
Jardim Paraiso 

42 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFª ANGELA 

ANTONIA MISGA DE 
OLIVEIRA 

1 Rua João Goulart, 70 - Jardim 
Cerejeiras 

43 
ESCOLA MUNICIPAL 
PROF.ª CLAIR DO 
ROCIO SANDRI 

1 Rua Roberto Drecheller, 22 - 
Tanguá 

44 
ESCOLA MUNICIPAL 

PROFª CLARA ANADIR 
BUZATO 

1 Rua Nilo Cropolato Matias, s/n 
Areias 

45 
ESCOLA MUNICIPAL 

PROF.ª MIRTA NAVES 
PRODOSCIMO 

1 Rua Doutor Plácido Gomes, 105  
Vila Rica 

46 
ESCOLA MUNICIPAL 

PROF.ª ROSILDA 
APARECIDA KOVALSKI 

1 Avenida Emilio Johnson, 1172 - 
Centro 

47 ESCOLA MUNICIPAL 1 Rua José Luiz Falcade, 58 - 
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PROFESSOR ANTONIO 
RODRIGUES DIAS 

Jardim Novos Horizontes 

48 
ESCOLA MUNICIPAL 

RURAL ASTROGILDO DE 
MACEDO 

1 Rua Walfrido de Cavalheiro, 100 
Jardim Mozacal 

49 ESCOLA MUNICIPAL 
RURAL JOÃO JOHNSON 1 Estrada Principal do Morro Azul, 

Morro Azul 

50 
ESCOLA MUNICIPAL 

RURAL MARIA 
CAVASSIN MANFRON 

1 Rua Antenor Manfron, 372 
Capivara dos Manfron 

51 
ESCOLA MUNICIPAL 

RURAL SERZEDELO DE 
SIQUEIRA 

1 Rua Antonio Eduardo Trevisan, 
100 Pacotuba 

52 ESCOLA MUNICIPAL 
SÃO FRANCISCO 1 Rua José Real Prado, 1573 - São 

Francisco 

53 ESCOLA MUNICIPAL 
SÃO JORGE 1 Avenida São Jorge, 724 - Parque 

São Jorge 

54 ESCOLA MUNICIPAL VER 
VICENTE KOCHANNY 1 Avenida Vereador Wadislau 

Bugalski, 4220- Lamenha Grande 

55 JUNTA DE SERVIÇO 
MILITAR 1 Travessa Paulo Bini, 25 Centro 

56 PRÉDIO CENTRAL DA 
PREFEITURA 4 Avenida Emilio Johnson, 360 - 

Centro 

57 
SECRETARIA MUNICIPAL 

DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

1 Rua Rio Ouro Fino, 114 - Jardim 
Rafaela 

58 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS 1 Rua Pedro Teixeira Alves, s/nº - 

Sumidouro 

59 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE 1 Rua Cel. João Candido de 

Oliveira, 161 Centro 

60 
UNIDADE PRONTO 
ATENDIMENTO 24 

HORAS (HOSPITAL) 
1 Rua Lourenço Angelo Buzato, 200 

-  Centro 

61 UNIDADE DE SAÚDE 
CACHOEIRA 1 Rua Profº Antonio Rodrigues 

Dias, 56 - Cachoeira 

62 
UNIDADE DE SAÚDE 

CAPIVARA DOS 
MANFRON 

1 Rua João Govatski, 333 
Capivara dos Manfron 

63 UNIDADE DE SAÚDE 
LAMENHA 1 Av. Ver. Wadislau Bugalski, 4.200 

- Lamenha Grande 

64 UNIDADE DE SAÚDE 
ROMA 1 Rua Araucária, 13 - Jardim Roma 

65 UNIDADE DE SAÚDE 
ROSANA 1 Rua José Real Prado, 3.501 - 

Jardim Gerhusa 

66 UNIDADE DE SAÚDE 
SEDE 1 Rua José Carlos Colodel, 174 - 

Vila Santa Terezinha 
67 UNIDADE DE SAÚDE 1 Rua Pontal do Sul, 10 - Vila 
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TAMBOARA Tamboara 

68 UNIDADE DE SAÚDE 
TANGUÁ 1 Rua José Kleina ,19 - Tanguá 

69 UNIDADE DE SAÚDE 
TRANQUEIRA 1 Rua Antonio Stocchero, 100  - 

Tranqueira 

70 
UNIDADE 

ODONTOLÓGICA 
TRANQUEIRA 

1 Rua Antonio Stocchero, 46 - 
Tranqueira 

71 UNIDADE DE SAUDE 
SÃO JOÃO BAPTISTA 1 Rua Brasilio Benato, 149 – São 

João Baptista 

72 
UNIDADE ESTRATÉGICA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

PARAISO 
1 Rua Miguel Muraski, 340 Recanto 

dos Papagaios 

73 
UNIDADE ESTRATÉGICA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

SÃO VENÂNCIO 
1 

Rua Geraldo Cordeiro Santana, 
154 São Venâncio 

 

74 RESERVA - DEPTO 
INFORMÁTICA 3 Avenida Emilio Johnson, 360 - 

Centro 
 
 
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 24 EQUIPAMENTOS 
SEQ LOCALIDADE QUANT ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO 

1 AGENCIA DO 
TRABALHADOR (SINE) 1 Rua Didio Santos, 605 Centro 

2 
CENTRO 

ADMINISTRATIVO 
DIRCEU PAVONI 

6 Rua Mauricio Rosemann, 15 São 
Venâncio 

3 
CENTRO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA ESPECIAL 

(CMAE) 
1 Avenida Emilio Jonhson, 953 

Centro 

4 NÚCLEO DE PROTEÇÃO 
E VIGILÂNCIA 1 Rua Mauricio Rosemann, 135 São 

Venâncio 

5 PRÉDIO CENTRAL DA 
PREFEITURA 5 Avenida Emilio Johnson, 360 - 

Centro 

6 
SECRETARIA MUNICIPAL 

DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

1 Rua Rio Ouro Fino, 114 - Jardim 
Rafaela 

7 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES E LAZER 1 Rua Antonio Baptista de Siqueira, 

712 - Centro 

8 
SECRETARIA MUNICIPAL 

DE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 

1 Rua Raquel Candido de Siqueira, 
161 Centro 

9 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE 7 Rua Cel. João Candido de 

Oliveira, 161 - Centro 
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MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A3 07 EQUIPAMENTOS 
SEQ LOCALIDADE QUANT ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO 

1 ARQUIVO GERAL 1 Rua Ari de Lara Vaz, 138 Planta 
Mosacal 

 
2 

CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
DIRCEU PAVONI 

 
2 

Rua Mauricio Rosemann, 15 São 
Venâncio 

 
3 

PRÉDIO CENTRAL DA 
PREFEITURA 

 
3 

Avenida Emilio Johnson, 360 - 
Centro 

 
4 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

 
1 

Rua Cel. João Candido de 
Oliveira, 161 - Centro 

 
 
IMPRESSORAS LASER COLORIDA 06 EQUIPAMENTOS 
SEQ LOCALIDADE QUANT ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO 

1 
CENTRO 

ADMINISTRATIVO 
DIRCEU PAVONI 

 
2 

 
Rua Mauricio Rosemann, 15 São 

Venâncio 

2 PRÉDIO CENTRAL DA 
PREFEITURA 

 
3 

 
Avenida Emilio Johnson, 360 - 

Centro 

3 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

 
1 

Rua Cel. João Candido de 
Oliveira, 161 - Centro 

 
 
 
PLOTTER 02 EQUIPAMENTOS 
SEQ LOCALIDADE QUANT ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO 

1 

CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
DIRCEU PAVONI - 

URBANISMO 

 
1 

Rua Mauricio Rosemann, 15 São 
Venâncio 

2 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS - PROJETOS 1 Rua Pedro Teixeira Alves, s/nº - 

Sumidouro 
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PREGÃO PRESENCIAL 012/2015 
 

ANEXO IV 
 

PROCURAÇÃO 
OUTORGANTE: ___________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº. ________________, inscrição estadual nº. 
__________________, com sede na rua:_____________, CEP 
______________, na cidade de ___________, neste ato representada por seu 
sócio gerente o Sr.____________, brasileiro, (casado), (empresário), portador 
da cédula de identidade RG nº. ___________, inscrito no CPF sob o nº. 
____________, residente na Rua ___, nº. __, , CEP _______, na cidade de 
________ nos termos do(a) cláusula do contrato nº._______ da ____alteração 
do contrato social. 
 OUTORGADO: ___________ brasileiro, ___________, (representante 
comercial), portador da cédula de identidade RG nº. ____________, inscrito 
no CPF sob o nº. __________, residente na rua:________nº.___, CEP 
______, na cidade de __________/___. 
PODERES:  Amplos e gerais para o fim especial de representar a 
outorgante perante a Administração Pública do Município de Almirante 
Tamandaré, no que se refere ao Procedimento Licitacional nº. (INDICAR O Nº. 
DA LICITAÇÃO), na Modalidade (INDICAR A MODALIDADE DA LICITAÇÃO), 
podendo, para tanto, apresentar impugnações, recursos e pedido de 
reconsideração; subscrever e assinar todos e quaisquer documentos que se 
fizerem necessários; prestar e firmar declarações e propostas; participar de 
sessões públicas, renunciar a prazo e direito de recurso; retirar e assinar 
instrumento de contrato ou outro instrumento que o substitua; enfim, praticar 
todos os demais atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho 
do presente mandato. 
 
  (LOCAL E DATA) 
 
Ass. ___________________ 
Nome: __________________: 
Função: __________________ 
 
OBS. Procuração por instrumento particular deverá ser apresentada com firma 

reconhecida e acompanhada dos documentos relativos à empresa 
outorgante que permita a verificação da capacidade para a outorga 

 Em se tratando de procuração outorgada por instrumento público não 
será necessária a apresentação do contrato ou estatuto social. 

 O presente modelo não confere poderes para recebimento de valores. 
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PREGÃO PRESENCIAL 012/2015 

 
ANEXO V 

 
 
 
DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DE MENOR DE IDADE 
À Comissão de Licitação do Município de Almirante Tamandaré  
Com referência ao edital nº. __/2015, na modalidade: __________. 
 
  A Empresa _________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. ____________, inscrição estadual 
____________, com sede na rua: _________, CEP ___________, na 
cidade de __________, neste ato representada por seu sócio gerente o 
Sr. _____________, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade RG nº. ____________, inscrito no CPF sob o nº. 
_______________, residente na rua:_________, CEP __________, na 
cidade de ____________, nos termos do(a) cláusula do contrato 
nº._______ da ____alteração do contrato social., declara que cumpre o 
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não 
tendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos 
executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. Outrossim, expressa ter ciência de que o 
descumprimento do disposto acima durante a vigência do contrato 
acarretará em rescisão do mesmo. Por fim, declara que presta as 
presentes declarações na forma e sob as penas da Lei. 
 
 
  (LOCAL E DATA) 
 
 
Ass. ___________________ 
Nome:__________________ 
                                      Função:__________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL 012/2015 
 

ANEXO VI 
 
 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
À Comissão de Licitação do Município de Almirante Tamandaré  
Com referência à (MODALIDADE E Nº. DA LICITAÇÃO) 
 
  A Empresa __________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. _____________, inscrição estadual 
__________, com sede na rua: _____________, CEP __________, na 
cidade de ____________,neste ato representada por seu sócio gerente 
o Sr. _____________, brasileiro, casado, (empresário), portador da 
cédula de identidade RG nº. _____________, inscrito no CPF sob o nº. 
__________, residente na _______________, CEP ________, na 
cidade de__________, nos termos do(a) cláusula do contrato 
nº._______ da ____alteração do contrato social., declara que inexiste 
qualquer fato que a impeça de licitar ou contratar com a Administração 
Pública, em qualquer de suas esferas. Outrossim, declara serem 
autênticos todos os documentos apresentados; que atenderá a todas as 
exigências estabelecidas no edital de licitação e que fica obrigada a 
comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo 
de sua habilitação, de licitar ou de ou contratar com a Administração 
Pública. Por fim, que as presentes declarações são prestadas sob as 
penas da Lei. 
 
 
 (LOCAL E DATA) 
 
Ass. ___________________ 
 
 
Nome:__________________: 
Função:__________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL 012/2015 

 
ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO Nº /2015 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
FAZEM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE 
ALMIRANTE TAMANDARÉ E A 
EMPRESA____________________ 
 

 
CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, PARANÁ, Pessoa jurídica de 
direito Público Interno, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 
76.105.659/0001-74, com sede na Avenida Emílio Johnson, nº 360, 
Centro Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, representado pelo 
Prefeito Municipal, Senhor ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA, portador do RG nº 
3.136.670-4 – SESP/PR – CPF nº 530.587.209-04), brasileiro, casado, 
residente e domiciliado em Almirante Tamandaré, Paraná.  
       
CONTRATADA: 

 
_____________, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrita no CNPJ sob nº ________________, com sede na Rua 
_________, neste ato representada por seu _________, Sr(a), 
______________(CI.RG. nº ____________ - CPF nº _____________), 
nacionalidade, estado civil, profissão, residente e domiciliado(a) na Rua 
_________________.  

 
As partes acima qualificadas, MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, 
doravante dominado CONTRATANTE e a empresa ____________, 
doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo e nos termos 
da legislação pertinente, em especial do disposto na Lei Federal nº 
8.666, de 21.06.1993, firmam de comum acordo o presente contrato 
decorrente do Procedimento Licitatório – PREGÃO PRESENCIAL nº 
012/2015 – PMAT, protocolizado sob nº 00180002454/2015 e 
Proposta da Contratada, bem como, dos demais Anexos e documentos 
que integram o processo, os quais desde já ficam fazendo parte 
integrante e inseparável deste instrumento, independentemente de 
transcrição, nos termos das cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.  
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É objeto deste Contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE 
IMPRESSÃO), com fornecimento de Multifuncionais 
monocromáticas, Impressoras monocromáticas e color, plotters, 
para gerenciamento de cópias / impressões, serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, incluindo servidor de 
impressão e software, reposição de peças e de todo o material 
de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos 
equipamentos, exceto papel, conforme especificações técnicas 
referenciadas no presente termo, pelo período de 12 (doze) meses. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO 
CONTRATO: 
 
a. O prazo de execução e vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, a 

contar da assinatura do mesmo; 
 
b. O prazo para entrega e instalação dos equipamentos nos locais 

determinados (conforme anexo), é de 30 (trinta) dias a contar da 
assinatura do Contrato; 

 
c. Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, a 

critério da Administração, tendo por fundamento as disposições 
contidas no art. 57, item I e II da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A 
EXECUÇÃO DO CONTRATO. 
 
1. A execução do objeto deverá observar as disposições contidas no 
Edital de licitação, observando-se que a mesma deverá ocorrer no prazo 
fixado neste Contrato, ressalvadas as hipóteses de admissibilidade de 
prorrogação. 
 
2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no 
objeto do presente contrato, nos limites e nas hipóteses previstas no 
art. 65, da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
3. A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou 
suspender, a qualquer tempo, a execução do presente contrato, no caso 
de conveniência administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada 
e fundamentada. 
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4. A Administração Pública também se reserva no direito de recusar 
todo e qualquer produto que seja considerado inadequado; que não 
atender as especificações contidas no presente contrato, no Edital de 
licitação bem como as normas e especificações técnicas. 
 
5. O recebimento do objeto se dará conforme as disposições contidas 
no art. 73 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela 
decorrentes, observadas a necessidade de elaboração de termo 
circunstanciado para o recebimento provisório bem como para o 
recebimento definitivo. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO. 
 

1. O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
____, cujos valores unitários se verificam da proposta 
apresentada pela Contratada. 

 
2. O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal, 

devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Obras, em até 
30 (trinta) dias úteis, após o encaminhamento da mesma; 
 

3. Para reajuste de preço será considerado o INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor), o qual incidirá somente se e após 
decorridos 12 (doze) meses de contrato e obedecidos os valores 
de mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido 
formal com 30 (trinta) dias de antecedência. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
POR OCASIÃO DO PAGAMENTO. 

  
Por ocasião do pagamento deverá ser apresentado pela Contratada: 
 
1. O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal, 
devidamente atestada pela Secretária Municipal de Obras; 
 
2. A contratada deverá informar no corpo da Nota fiscal/Fatura, o nº. 
do processo de licitação e do contrato, bem como o número da conta 
corrente, agência e banco para fins de liquidação; 
 
3. Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS), referente ao mês imediatamente anterior. 
 
4. Cópia autenticada das guias de recolhimento do FGTS, 
devidamente quitadas. 
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5. Cópia autenticada das guias de recolhimento da contribuição 
previdenciária, devidamente quitadas. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nenhum pagamento será efetuado sem a 
apresentação dos documentos a que alude o item anterior bem como 
enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que for imposta à adjudicatária em virtude de penalidade ou 
inadimplemento das obrigações, assumidas pela mesma ou decorrentes 
do Contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento somente será efetuado a 
representante legal da Contratada. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, 
motivada por erros ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser 
contado a partir da data da sua reapresentação, devidamente corrigida; 

 
PARÁGRAFO QUARTO: Os preços do presente Contrato são considerados 
fixos, ressalvadas as hipóteses de reajuste admitidas na forma da Lei 
8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Nenhum pagamento será efetuado à empresa a 
ser contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, 
não podendo este fato ensejar direito de reajustamento de preços ou a 
atualização monetária. 

 
PARÁGRAFO SEXTO: Nos preços propostos deverão estar incluídos todos 
os custos necessários, bem como todos os impostos e encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como taxas, 
fretes, homologação, seguros e quaisquer outros elementos que incidam 
ou venham a incidir sobre o objeto licitado.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 
As despesas para a satisfação do presente contrato correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
 
03.01 – SECRET.MUNIC.DE GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL                                                                                    
04.122.0004.2.006 – Manutenção do Gabinete do Secretario de Governo 
3.3.90.39.00 - 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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03.01 – SECRET.MUNIC.DE GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL                                                                                   
04.131.0004.2.007 – Serviços de Comunicação Social e Relações 
Públicas 
3.3.90.39.00 - 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS                                        
02.062.0002.2.010 – Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                          
 
06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA                   
04.122.0004.2.014 – Manutenção do Departamento de Administração  
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                          
04.123.0003.2.023 – Serviços de Administração Financeira 
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                                              
04.122.0004.2.029 – Manutenção do Gabinete do Secretário de Obras 
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                     
10.301.0015.2.048 – Serviços de Saúde Pública 
3.3.90.39.00 – 1303 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL                       
08.244.0010.2.056 – Coordenação do Serviço Social 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                      
12.361.0018.2.080 – Manutenção do Departamento de Educação 
3.3.90.39.00 – 1103 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
11.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                      
13.392.0023.2.096 – Manutenção das Atividades Culturais 
3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
12.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                             
27.812.0034.2.098 – Manutenção das Atividades Esportivas 
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                                   
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20.606.0030.2.103 – Serviços de Agricultura 
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
TURISMO                 
23.691.0031.2.113 – Manut.do Gabinete do Secretário da Ind., 
Comércio e Turismo 
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
15.01– SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                        
16.482.0028.2.120 – Serviços Habitacionais  
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
16.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO                                                        
11.334.0017.2.121 – Programa de Desenvolvimento do Trabalho  
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO                                                      
15.452.0025.2.022 – Manutenção do Departamento de Urbanismo  
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
19.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
ABASTECIMENTO               
18.541.0027.2.108 – Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente 
3.3.90.39.00 – 1510 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
PARÁGRAFO ÚNICO:  As despesas que seguir(em) no(s) exercício(s) 
subseqüente(s) correrá(ao) à conta da(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) 
que for(em) consignada(s) no orçamento do Município e as alterações se 
processarão por meio de simples procedimento administrativo. 
 
 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 
1. Toda e qualquer dúvida ou divergência porventura encontrada no 
desenrolar dos serviços deverá ser consultada a fiscalização para as 
devidas definições; 

2. Em todas as reposições e colocações os materiais utilizados 
deverão obedecer às especificações contidas neste Edital; 

3. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar o 
material especificado deverá ser solicitado sua substituição, com a 
aprovação da Secretaria Municipal de Obras; 
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4. Há a possibilidade de substituição dos materiais especificados por 
outros equivalentes, desde que o novo material proposto possua, 
comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência, 
aspecto e preço; 

5. A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle dos 
materiais utilizados na prestação dos serviços. 

6. É de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e transporte 
do material, que deverá ser feito obedecendo-se as normas de 
segurança do trabalho, de forma a não danificar as instalações 
existentes, obedecendo-se as normas de segurança do trabalho; 

7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste 
edital, sem prévia e expressa anuência da administração. 
 
8. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das cláusulas e 
condições estabelecidas no Contrato; 
 
9. Dispor de todas as ferramentas e equipamentos ao tipo de serviço 
a ser realizado; 
 
10. Reparar, corrigir, remover, substituir, as suas expensas no todo ou 
em parte, os serviços em que se verificarem imperfeições, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução dos mesmos; 
 
11. A empresa que se recusar a executar os serviços, bem como vier a 
realizá-los em discordância com as condições e especificações propostas 
neste Termo, estará sujeita a rescisão unilateral do contrato, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da 
Lei nº 8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, 
nos termos do art. 109 do mesmo diploma legal; 
 
12. A executar os serviços com profissionais capacitados, e manter o 
quadro de pessoal suficiente para a execução dos serviços sem 
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, 
greve, falta ao serviço e demissão de empregados, os quais não terão 
nenhum vínculo empregatício com o Município de Almirante Tamandaré, 
sendo de exclusiva responsabilidade da empresa licitante as despesas 
com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais, 
decorrentes da execução dos serviços; 
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13. A assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil 
ou penal, relacionadas a execução dos serviços, originariamente ou 
vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 
 
14. A eximir o Município de Almirante Tamandaré de qualquer 
responsabilidade quanto a possíveis ocorrências que venham a causar 
acidentes pessoais a empregados da contratada ou de terceiros, 
relativamente a prestação dos serviços (§ 1º do art. 71 da Lei 
8.666/93). 
 
15. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
 
16. Arcar com todos os ônus advindos das horas extras, encargos 
sociais e outras despesas que venham incidir sobre o seu pessoal; 
 
17. Assegurar/permitir ao Município de Almirante Tamandaré  o direito 
de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer 
serviço que não esteja de acordo com as normas ou especificações 
técnicas, hipótese em que as despesas decorrentes ficarão a cargo da 
CONTRATADA, ficando certo que, em nenhuma hipótese a falta de 
fiscalização do Município de Almirante Tamandaré  eximirá a 
CONTRATADA de suas responsabilidades provenientes do contrato; 

 
18. Responsabilizar-se pelos prejuízos causados ao Município de 
Almirante Tamandaré ou a terceiros, por atos de negligência ou culpa de 
seus empregados ou preposto, durante a execução dos serviços 
estipulados no futuro contrato indenizando os danos motivados; 
 
19. Responder por danos ou desaparecimentos de bens materiais, 
acessórios e avarias causadas por seus empregados ou preposto ao 
Município de Almirante Tamandaré  ou à terceiros, desde que fique 
comprovada sua responsabilidade, de acordo com o artigo 120, II da Lei 
nº 15.608/2007; 
 
20. Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do 
cumprimento das obrigações contratuais assumidas, sem qualquer ônus 
à Município de Almirante Tamandaré; 
 
21. Acatar todas as orientações da Contratante, sujeitando-se a ampla 
e irrestrita fiscalização por parte da mesma, prestando todos os 
esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações 
formuladas; 
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22. Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade 
observada em virtude da prestação dos serviços. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS: 
 
8.1- Fornecer equipamentos novos/sem uso e em linha de fabricação, 
de um único fabricante, para cada subitem, inclusive no caso de 
substituições, temporárias ou definitivas; 

 
8.2- Os suprimentos e peças deverão ser os originais, do fabricante, não 
sendo aceitos suprimentos e peças remanufaturados ou 
recondicionados; 
 
8.3- Caso o equipamento necessite de estufa para secar papel, a mesma 
deverá ser fornecida junto com a copiadora, ou no momento em que a 
estufa se faça necessária. Não serão aceitas justificativas de papel 
úmido para justificar o mau funcionamento das copiadoras; 
 
8.4- Fazer a manutenção de estoque mínimo de consumo no local de 
instalação dos equipamentos, em quantidade que evite a paralisação 
dos serviços; 
 
8.5- Quando uma unidade de toner (e revelador, se pertinente) estiver 
usada e vazia, o fornecedor será avisado, devendo repô-la no prazo de 
até 2 (dois) dias corridos da data da solicitação, no local de instalação. 
As unidades de consumíveis vazias ficarão disponíveis nos locais de 
instalação das máquinas para recolhimento e devido encaminhamento 
pelo contratado; 
 
8.6- Todos os equipamentos de impressão devem imprimir serviços 
demandados através de rede Ethernet, via TCP/IP; 
 
8.7- O proponente deverá assegurar que os equipamentos devem 
permitir a função de cópia e impressão (quando necessário) em um 
único volume, sendo realizada pelo equipamento de maneira integrada, 
sem a utilização de módulos avulsos ou acessórios extras; 
 
8.8- O proponente deverá ter condições de fornecer software de 
monitoramento e bilhetagem adaptado ao ambiente computacional da 
Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré-PR, bem como gerar os 
relatórios solicitados pela da Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandaré-PR para fins de gestão e faturamento; 
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8.9- Os relatórios de produção do equipamento deverão conter a 
identificação individual dos equipamentos por marca/modelo/série, 
inclusive quando houver substituição, quantidade de cópias produzidas 
no mês, quantidade de impressões produzidas no mês, detalhando o 
custo unitário e total por máquina. O relatório deverá ser entregue 
mensalmente ao Gestor do Contrato;  
 
8.10- Deverá ser encaminhado à Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandaré-PR/Departamento de Informática, por ocasião da execução 
da instalação do equipamento, relatório contendo: número da nota 
fiscal, número de série do equipamento, data de instalação, locais de 
instalação e quantidade de equipamentos fornecidos; 
 
 8.11 - Deverá ser fornecida forma de obtenção de relatório detalhado 
de utilização mensal do equipamento, via WEB, identificando, no 
mínimo, IP ou autenticação de usuário, data de impressão/cópia, tipo 
(impressão/cópia), número de páginas impressas/copiadas, nome do 
documento (se houver), independente do número de usuários que 
utilizem o equipamento (sem limitação de código de usuário); 
 
8.12- O software de monitoramento deverá permitir: 
 
8.13 Envio do status dos equipamentos por e-mail ou através de 
ferramenta WEB; 
 
8.14 Envio / alertas do consumo dos suprimentos por e-mail ou através 
de ferramenta WEB; 
 
8.15 Visualizar status do equipamento no software podendo interagir 
através desta interface, permitindo gerenciar usuários, cotas e direitos 
de utilização (tipo de equipamento e tipo de documento) de forma 
remota e on-line; 
 
8.16 Os softwares necessários para a digitalização, monitoramento e 
faturamento, deverão ser fornecidos pela PROPONENTE, podendo ser 
desenvolvidos pela PROPONENTE ou adquiridos por esta. No caso de o 
software ser adquirido de terceiros, o PROPONENTE deverá apresentar 
documento comprovando o licenciamento do software para utilização 
nos equipamentos fornecidos; 
 
8.17- Os softwares de monitoramento, contabilização e digitalização, 
deverão estar habilitados a trabalhar através de rede local e através da 
WEB, com envio de dados a ambiente (datacenter) centralizado em 
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Almirante Tamandaré, onde deverá ser disponibilizado um servidor de 
impressão e demais hardwares e softwares com as configurações 
necessárias para o adequado funcionamento da solução; 
 
8.18- A proponente aplicará no equipamento, quando necessária, a 
substituição de partes e peças originais, adequadas, que mantenham as 
especificações técnicas do fabricante; 
 
8.19- A assistência técnica e manutenção deverão ser permanentes aos 
equipamentos da empresa contratada durante a vigência do contrato; 
 
8.20 - A proponente deverá dispor de Serviço de Assistência Técnica, 
registrando solicitações de atendimento através de telefone (0800 ou 
telefone fixo) e/ou e-mail, visando o esclarecimento de dúvidas, suporte 
técnico e abertura de chamados; 
 
8.21- A Contratada deverá emitir um Relatório de Atendimento Técnico 
– RAT, para cada chamado de manutenção, no qual constem os horários 
do chamado, de início de atendimento e de conclusão dos serviços, o 
número da Ordem de Serviço, bem como a identificação dos 
equipamentos que apresentaram defeito, incluindo o número de série, 
serviços executados, seu responsável e quaisquer outras anotações 
pertinentes. Este relatório deverá ser assinado por responsável 
administrativo da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré-PR em 
cada departamento; 
 
8.22- A proponente deverá realizar manutenção preventiva, em 
intervalos regulares, de acordo com a necessidade de cada local de 
instalação; 
 
8.23- A proponente deverá atender aos chamados para manutenção 
corretiva e reposição de materiais de consumo, observando os seguintes 
prazos máximos, contados da abertura do chamado: 
8.24- O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 8 
(oito) horas úteis; 
 
8.25 - O término do reparo (solução) não poderá ultrapassar o prazo de 
12 (doze) horas úteis após o início do atendimento, para todos os locais; 
 
8.26- A impossibilidade de conserto do equipamento no prazo máximo 
de 12 (doze) horas úteis após o início do atendimento implica na 
obrigação da empresa contratada substituí-lo temporariamente, por 
equipamento equivalente ou superior, até a solução do problema, sob 



  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3657-2244 – Fax: 41 3657-3021 – CEP 83501-970 
Almirante Tamandaré - Paraná 

59

pena de aplicação de multa por hora de atraso. Este requisito se aplica 
mesmo nos casos atribuídos a mau uso, acidente, causas naturais, etc; 
 
8.27- A solução definitiva do problema deverá ser apresentada no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias a partir da data de abertura do chamado; 
 
8.28- Considera-se prazo para término do reparo o período 
compreendido entre a chegada do técnico ao local de atendimento e o 
término da solução, deixando o equipamento em condições normais de 
operação; 
 
8.29 - Os serviços de manutenção deverão ser realizados na 
modalidade “on-site”; 
 
8.30- O horário para a abertura dos chamados técnicos e atendimento 
“on-site” deverá estar disponível das 08h00min às 12h00min e das 
13h00min às 17h00min, em todos os dias úteis; 
 
8.31- Os serviços de manutenção corretiva e preventiva poderão ser 
executados por funcionários da contratada ou por empresas 
especializadas autorizadas pela contratada, desde que a mesma se 
responsabilize pelos serviços prestados; 
 
 8.32- A Assistência Técnica deverá ser realizada por técnicos 
especializados, ferramentas adequadas, equipamentos, peças e 
componentes originais e quaisquer outros equipamentos necessários à 
boa execução dos serviços, bem como produtos ou materiais 
indispensáveis à limpeza, manutenção e conservação dos 
equipamentos; 
 
8.33 - Nas manutenções serão substituídas todas as peças e/ou 
componentes necessários;  
 
8.34 - Fornecer, após a instalação dos equipamentos, o treinamento 
adequado a funcionário(s) designado(s) pela Prefeitura Municipal de 
Almirante Tamandaré-PR em cada um dos locais listados no Edital, 
contemplando informações detalhadas e atualizadas sobre: instalação, 
configuração, operação e administração dos equipamentos; 
 
8.35 - Os equipamentos deverão vir acompanhados de Manual e Guia 
Rápido, impresso em português, em complementação ao treinamento 
sobre utilização e funções do equipamento; 
 



  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3657-2244 – Fax: 41 3657-3021 – CEP 83501-970 
Almirante Tamandaré - Paraná 

60

8.36- A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré-PR pagará 
somente sobre a produção efetivamente apurada. A quantidade de   
300.000 páginas mês é somente uma estimativa, com exceção dos 
meses de dezembro, janeiro e julho, período de férias, onde há redução 
nos volumes produzidos; 
 
8.37 - Cumprir todos os prazos de entrega, ativação dos serviços, 
garantias e assistência técnica, e ainda, cumprir fielmente as 
especificações técnicas; 
 
8.38 - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, na Lei nº 8.666/93 e 
na Lei Estadual nº 15.608/2007; 
 
8.39 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
securitários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, 
devendo comprová-los quando solicitados, juntamente com o 
faturamento. A inadimplência com referência aos encargos estabelecidos 
neste subitem, não transfere à Administração Pública a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 
 
8.40 - Alertar a Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré -PR, por 
escrito e com a urgência necessária, sobre as deficiências ou erros 
verificados nas especificações e demais documentos técnicos, que 
possam pôr em risco a confiabilidade dos serviços, torná-los 
inadequados às suas finalidades ou onerar desnecessariamente seus 
custos; 
 
8.41 - Providenciar, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato, 
as alterações/correções necessárias em quaisquer aparelhos/materiais e 
serviços que não satisfaçam às normas/especificações e que forem 
rejeitados pela Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré-PR; 
 
8.42 - Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pelo 
objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a 
outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do 
serviço; 
 
8.43 - Possibilitar a disponibilização de novas facilidades tecnológicas, 
quanto ao serviço e equipamento utilizado; 
 
8.44 - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição, pela 
Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré-PR, de serviços ou 
materiais, e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 
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8.45 - Responsabilizar-se civilmente por qualquer dano que, direta ou 
indiretamente, ocasionar à Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandaré-PR ou a terceiros, durante a execução dos serviços; 
 
8.46 - Não subcontratar os serviços, no todo ou em parte, ainda que a 
seu representante, sem prévia anuência da Prefeitura Municipal de 
Almirante Tamandaré-PR; 
 
8.47 - A data e horário da instalação deverão ser comunicados 
previamente à Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré -PR, sendo 
que não serão aceitos equipamentos em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento. A Prefeitura Municipal de 
Almirante Tamandaré-PR, através do Departamento de Informática 
autorizará a instalação do equipamento; 
 
8.48 - Considera-se instalado o equipamento em condições de imprimir, 
fotocopiar e digitalizar equipamentos, atendendo aos requisitos do 
usuário da comarca/promotoria e que esteja apto a enviar arquivos de 
monitoramento e digitalização através de rede local e WEB, para 
servidor de arquivos hospedado no datacenter da Prefeitura Municipal de 
Almirante Tamandaré-PR; 
 
8.49 - A proponente responsabilizar-se-á por todos os ônus relativos ao 
fornecimento de equipamentos, inclusive frete, seguro, cargas e 
descargas desde a origem até a entrega no local de destino; 
 
8.50 - Apresentar, juntamente com cada faturamento, provas de 
quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; comprovante de 
regularidade de situação perante o Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço (FGTS); Programa de Integração Social (PIS); atestado e  
Inexistência de débito junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS); 
 
8.51 - Cabe à empresa, a seu critério, se entender necessário, manter 
apólice de seguro para equipamentos disponibilizados para prestação 
dos serviços referidos nesta licitação. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES, DO PROCESSO E FORMA DE 
APLICAÇÃO. 

 
1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de 
direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, 
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com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas 
neste contrato; 
 
2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem 
como a execução irregular ou com atraso injustificado, tem como 
conseqüência a aplicação combinada das penalidades de natureza 
pecuniária e restritivas de direitos, previstas em lei. 
 
3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos 
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante 
regular processo administrativo, garantida a prévia defesa. 
 
4. Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a 
contratada será notificada da infração e da penalidade correspondente 
para, no prazo de cinco dias úteis, apresentarem defesa. 
 
5. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões 
apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade. 
 
6. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis. 
 
7. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do 
contrato, assim como a execução irregular ou com atraso injustificado, 
sujeitará o contratado à aplicação das seguintes sanções: 
 
7.1    Advertência. 
 
7.2    Multa. 
 
7.3    Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a 
dois anos. 
 
7.4  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação. 
 
8. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a 
adoção das necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a 
aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado descumprir 
qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações 
do(s) Fiscal(ais) do Contrato(s). 
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9. A multa prevista no item 7.2 será: 
 
9.1 De 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de 
inexecução total das obrigações assumidas pelo contratado. 
 
9.2 A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada 
caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas. 
9.3 De 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte 
da obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da 
obrigação. 
 
9.4 O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em 
que tenha sido assegurado o direito de defesa e de recurso do contrato, 
será descontado do primeiro pagamento devido, em decorrência da 
execução contratual. 
 
 9.5 Na hipótese de descumprimento total da obrigação, depois da 
celebração do contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da 
multa será descontado da garantia prestada. 
 
9.6  Em não havendo prestação de garantia, o valor da multa deverá ser 
recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de  
 
9.7 Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da    intimação. 
 
9.8 O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial.  
 
10.  A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de 
registro como fator relevante para a determinação das penas futuras, 
especialmente com vistas ao agravamento da punição nos casos de 
reincidências que se tornem contumazes. 
 
11.  Aos casos omissos se aplica as disposições pertinentes à Lei 
Federal nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
12.  As penalidades ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo 
das demais penas e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie 
do objeto do presente contrato, em especial em decorrência de perdas e 
danos, danos materiais e morais e outros, por mais especiais que sejam 
e mesmo que aqui não expressos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA  – DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
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1. O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos 
artigos 77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 79 e conseqüências 
previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº 8.666/93, com as 
alterações dela decorrentes. 
 
2. Também poderá ocorrer a rescisão do contrato por conveniência 
da Administração, a qualquer tempo e mediante notificação prévia no 
prazo mínimo de 10 dias. 
 
3. A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou 
suspender, a qualquer tempo, a execução do objeto do contrato, no 
caso de conveniência administrativa e/ou financeira, devidamente 
autorizada e fundamentada, caso em que a contratada terá direito de 
receber os serviços  efetivamente executados e demais ressarcimentos 
garantidos e previstos na Lei 8666/93, com as alterações dela 
decorrentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO: 
 

a. O acompanhamento e a fiscalização dos serviços/materiais ficarão 
a cargo do Departamento de Informática com a verificação dos 
quantitativos, das especificações técnicas e demais conformidades 
constantes neste Termo de Referência, do edital e do contrato; 

 
b. A Secretaria Municipal de Administração e Previdência fiscalizará 

obrigatoriamente a execução do contrato, a fim de verificar se no 
seu desenvolvimento está sendo observados às especificações e 
demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de 
rejeitar o fornecimento dos produtos que, não forem considerados 
satisfatórios e determinar a licitante a substituição de produtos ou 
correção de irregularidades; 

 
c. A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da 

empresa licitante, até mesmo perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do licitante ou 
de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com 
suas alterações).   

           
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
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1. O presente Contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui 
expressas; pelas disposições constantes do edital de licitação; pelas 
disposições contidas na Lei 8.666/93 com as alterações dela 
decorrentes; e, ainda, pelas demais disposições legais que se 
verificarem aplicáveis à espécie de seu objeto, por mais especiais que 
sejam e mesmo que aqui ou na minuta de contrato mencionadas. 
 
2. Ficam fazendo parte integrante do presente Contrato o Edital de 
licitação e seus Anexos, bem como todos os documentos constantes do 
processo e que tenham servido de base para a licitação. 
 
3. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será 
competente o Foro Regional de Almirante Tamandaré da Comarca da 
Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná. 
 
4. Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato 
deste Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos, observadas as 
disposições do art. 61, da Lei 8.666/93, com as alterações dela 
decorrentes. 
 
Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os 
seus termos. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente 
instrumento, decorrente do Pregão Presencial nº. 012/2015, em duas 
vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito. 
 

Alm. Tamandaré, __ de ____ de 2015. 
 

ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA 
Prefeito Municipal 

 
EMPRESA CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 
1._____________________________ 
Nome: 
RG. 
2.____________________________ 
Nome: 
RG.: 


