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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 
 
PREÂMBULO: O Município de Afonso Cláudio/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, através da Solicitação Nº 70/2021 da Secretaria Municipal de 
Educação, nos autos do Processo Nº 1612/2021, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
designados pela Portaria designados pela Portaria Nº 004/2021, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no dia 20 de abril de 2021, às 08h30mim, na Sede da Prefeitura Municipal, à Praça 
da Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, Cep. 29.600-000, realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global, EXCLUSIVA para microempresas e empresas 
de pequeno porte e equiparadas.   
 
As Propostas Comerciais (Envelope nº 01) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 02) deverão 
ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, até as 08:00 
horas, do dia 20 de abril de 2021, fechados e assinados em seus lacres (documentos protocolados 
após o horário não poderão ser recebidos/aceitos pela Comissão de Licitação - ficando o licitante 
impedido de participar do certame). Caso seja decretado feriado, a presente licitação será realizada 
no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário já estabelecido. 
 
Esta licitação e os atos de que dela resultarem obedecerão integralmente ao que rege a Lei nº 10.520 
de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, 
subsidiariamente a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, as demais normas 
pertinentes à matéria e ainda as disposições gerais e especiais fixadas neste Edital e seus Anexos. 
 
CAPITULO I - DO OBJETO: 
1.1 - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços continuados de locação de equipamentos de impressão e cópias de tecnologia laser, 
manutenção de equipamentos de impressão e cópias de tecnologia a laser, com fornecimento de 
peças, suprimentos e serviços técnicos, conforme especificações e quantidades estabelecidas nos 
Anexos I, I-A e I-B deste instrumento. 
 
CAPITULO II - DAS FONTES DE RECURSO: 
2.1 - As despesas oriundas do presente certame correrão à conta do orçamento Municipal, destinado 
à Secretaria Municipal de Educação, referente ao exercício de 2021, à saber: Dotação Orçamentária - 
Projeto/Atividade: 2.079 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Básica - Elemento 
Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 
11130000000 - Transferência do Fundeb - 30% - Ficha: 0000344. 
 
CAPITULO III - DO EDITAL: 
3.1 - O presente Edital poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES - 
www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitação. 
3.2 - Quaisquer esclarecimentos e informações poderão ser obtidos pelos interessados no prazo 
máximo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, no endereço 
mencionado no preâmbulo (horário de 07:00 às 13:00 horas), pelo telefone (27) 3735-4005 ou pelo e-
mail: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br. 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
mailto:licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br
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CAPITULO IV - DA PARTICIPAÇÃO: 
4.1 - Poderão participar deste Pregão, exclusivamente, interessados qualificados como 
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, aptos a se beneficiarem do tratamento 
diferenciado e favorecido, estabelecido pela Lei Complementar n° 123/2006 e alterações, desde que 
cumpram o estabelecido no item 5.3.3.2 e não se enquadrem em qualquer das exclusões 
relacionadas no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar 123/2006. 
4.2 - Para a participação de empresas no certame e visando comunicação futura desta Prefeitura 
Municipal, a licitante interessada deverá enviar e-mail para o endereço: 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br ou pelo fax (27) 3735-4005, solicitando o arquivo de proposta 
digitalizada.  

4.2.1 - Junto com a solicitação a empresa interessada deverá informar no e-mail: 
* NOME DA EMPRESA - CNPJ 
* ENDEREÇO COMPLETO COM CEP E TELEFONE 
* REPRESENTANTE LEGAL QUE TEM PODERES PARA CONTRATAR, JUNTAMENTE COM O 
NÚMERO DE CPF E RG. 

4.4 - Estarão impedidos de participar de  qualquer  fase  do  processo,  interessados  que  se 
enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 
a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
b) estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III  da Lei Federal nº.8.666/93 e no 
artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, desde que impostas pela própria Administração Pública 
Municipal; 
c) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93, ainda que 
imposta por ente federativo diverso do Espírito Santo; 
d) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 
d.1) caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser 
apresentada na fase de Habilitação a sentença homologatória do plano de recuperação judicial; 
e) não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
4.5 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 
 
CAPITULO V - DO CREDENCIAMENTO: 
5.1 - No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes 01 e 02, os representantes 
das empresas interessadas em participar do certame, deverão apresentar-se para Credenciamento 
junto a Pregoeira, devidamente munidos de documentos que os credenciem a participar desta 
licitação.  
5.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases 
do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua 
representada. 
5.2.1 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa 
junto à Comissão Permanente de Licitação, sob pena de indeferimento do credenciamento para 
ambas.  
5.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 
5.3.1 - No caso de procurador da proponente: 
5.3.1.1 - Procuração que autorize o representante a participar de licitação pública e a responder pela 
proponente, inclusive com poderes para interpor recursos, renunciar o direito de recorrer, protestar, 
assinar documentos, entre eles as atas das sessões públicas de abertura e julgamento da licitação, 

mailto:licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br
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receber comunicações da Comissão Permanente de Licitação, com firma reconhecida em cartório, 
conforme modelo do Anexo II. 
5.3.1.2 - Cópia autenticada de documento pessoal do outorgante e do outorgado.  
5.3.1.3 - Cópia autenticada dos seguintes documentos: 
5.3.1.3.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 
5.3.1.3.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores. 
5.3.1.3.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
5.3.1.3.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras em 
funcionamento no País. 
5.3.2 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente: 
5.3.2.1 - Cópia autenticada de documento oficial do representante da empresa. 
5.3.2.2- Cópia autenticada de um dos documentos citados nos subitens 5.3.1.3.1, 5.3.1.3.2, 5.3.1.3.3 
e 5.3.1.3.4. 
5.3.3 - Em ambos os casos deverá apresentar: 
5.3.3.1 - Declaração que satisfaz todas as exigências habilitatórias (modelo Anexo III) e, 
5.3.3.2 - Certidão Simplificada, ano vigente, emitida pela Junta Comercial do Estado da Sede da 
proponente, para comprovar a condição estabelecida no item 4.1 ou, no caso de 
Microempreendedor Individual - MEI, deverá apresentar o Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI emitido nos últimos 30 (trinta) dias (que substitui inclusive 
o Requerimento de Empresário para todos os fins). 
5.3.3.3 - A não apresentação dos documentos elencados nos itens 5.3.3.1 e 5.3.3.2 impede a 
participação no certame. 
5.4 - Caso a proponente não compareça, mas envie, fora dos envelopes, a Declaração dando ciência 
de que cumpre plenamente as exigências habilitatórias (Anexo III) e a Certidão Simplificada, ano 
vigente, emitida pela Junta Comercial do Estado da Sede da proponente, participará do certame com 
a proposta originalmente apresentada, renunciando a apresentação de novas propostas e a 
interposição de recursos.  
5.5 - Ficará impedido de formular lances verbais, o credenciado cuja procuração não contenha 
autorização expressa para este fim. 
5.6 - A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos exigidos no item 5.2, 
impedirá a participação na fase de lances. 
5.7 - O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em todos os 
seus itens, a fim de que a empresa se faça representar legitimamente nas negociações entre as partes, 
evitando com isso a interrupção da sessão para contatos externos, visando o esclarecimento de 
dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os casos excepcionais para serem avaliados pela 
Pregoeira. 
5.8 - É recomendável a presença dos representantes, 15 (quinze) minutos de antecedência em relação 
ao horário previsto para a abertura da licitação. 
5.9 - Expirado o horário de entrega dos envelopes, nenhum outro documento será aceito pela 
Comissão de Licitação. 
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CAPITULO VI - DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 
6.1 - Os licitantes deverão entregar no dia, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital, no 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, os envelopes relativos à Proposta 
Comercial e Documentação, devidamente lacrados e rubricados, contendo na parte externa frontal, 
além do nome do proponente e o número do CNPJ, as seguintes informações: 
 
6.1.1 - Envelope nº 01: Proposta Comercial 
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES 
Comissão Permanente de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 
Identificação da Licitante (Razão Social e CNPJ) 
 
6.1.2 - Envelope nº 02: Documentos de Habilitação 
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES 
Comissão Permanente de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 
Identificação da Licitante (Razão Social e CNPJ) 
 
CAPITULO VII - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
7.1 - O Envelope Nº 01 - Proposta Comercial, deverá conter a proposta propriamente dita, entregue 
em mídia digital (CD-R ou pen drive) e impressa uma via, conforme o modelo solicitado pelo licitante 
no item 4.2 do edital, devidamente datada, assinada ou rubricada todas as folhas pelo representante 
legal da proponente, bem como, deverá ser entregue ainda a composição do valor contratual 
(franquia), conforme sistemática descrita na Tabela 1 - item 9, Anexo I do Edital de Licitação. 
7.1.1 - Visando facilitar e agilizar o andamento dos trabalhos, a proponente deverá também entregar 
a proposta em mídia digital, gravada e salva em CD-R ou pen drive, de acordo com o programa 
disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES (a mídia digital não poderá sob 
hipótese alguma ser confeccionada em Excel, PDF ou Word ou outro programa incompatível com o 
sistema disponibilizado, bem como também não poderá ser renomeada) - conteúdo não 
desclassificatório. 
7.2 - Na Proposta Comercial deverá constar: 
7.2.1 - Nome da empresa proponente, endereço completo e número de inscrição no CNPJ. 
7.2.2 - Preço unitário e total em algarismos, com até duas casas decimais após a vírgula, expressos em 
moeda corrente nacional (R$ - Real). 
7.2.3 - Validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias. 
7.3 - No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir tais 
como, fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao 
cumprimento do objeto ora licitado; 
7.4 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o serviço ser fornecido sem ônus adicionais. 
7.5 - Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de explicitar 
em sua proposta. 
7.6 - As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificados quanto a 
erros, os quais serão corrigidos pela Pregoeira da seguinte forma: 
7.7.1 - Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso. 
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7.7.2 - Erros de transcrição das quantidades previstas: o produto/serviço será corrigido, mantendo-se 
o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total. 
7.7.3 - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 
mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto/serviço. 
7.7.4 - Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma. 
7.7.5 - O valor total da proposta será ajustado pela Pregoeira em conformidade com os procedimentos 
acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total a ser pago. 
 
CAPITULO VIII - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
8.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 
8.1.1 - Em originais ou publicação em órgão oficial, ou ainda, por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório ou por servidor público municipal. 
8.1.1.1 - Nos termos da Lei Nº 13.726/18 é dispensável a autenticação de cópia de documento, desde 
que seja possível a comparação entre o original e a cópia para que o servidor público possa atestar a 
autenticidade. 
8.1.2 - Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese do 
documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração 
ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal 
declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 
a partir da data de sua emissão. 
8.1.3 - A fim de facilitar o exame da documentação, solicita-se aos licitantes que apresentem seus 
documentos na ordem em que estão listados no Edital, devidamente numerados por páginas. 
8.1.4 - As microempresas - ME e empresas de pequeno Porte - EPP ou equiparadas deverão apresentar, 
à época da habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrição. 
8.1.4.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, é assegurado 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, 
contados da data da apresentação dos documentos, prazo esse que poderá ser prorrogado por igual 
período. 
8.1.4.2 - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 
comprobatória de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
8.1.4.3 - Caso não seja comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, é facultado à Administração 
convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificação, ou 
revogar a licitação. 
 
8.2 - Os documentos de HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso consistirá: 
8.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual ou Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI emitido nos últimos 30 (trinta) dias (que substitui o 
Requerimento de Empresário para todos os fins). 
8.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores. 
8.2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 
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8.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para o funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
8.2.5 - Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no momento do 
credenciamento e, uma vez comprovada as informações mencionadas no subitem imediatamente 
anterior, fica o proponente dispensado de fazer nova apresentação destes documentos. 
 
8.3 - Os documentos de HABILITAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA consistirão de: 
8.3.1 - Cartão do CNPJ, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 
8.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da Certidão Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal do Brasil e pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
8.3.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa). 
8.3.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante. 
** Quando a sede da licitante não for do Município de Afonso Cláudio/ES o Pregoeiro e equipe de 
apoio verificarão a regularidade da mesma junto à respectiva Fazenda Municipal, identificando 
irregularidade, a licitante será desclassificada.  
8.3.5 - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através de 
Certificado de Regularidade de Situação - CRF. 
8.3.6 - Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT). 
 
8.4 - O Documento de HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá de: 
8.4.1 - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo Cartório 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no instrumento.  

8.4.1.2 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 
deverá ser apresentada, por meio da documentação apropriada, a sentença homologatória do 
plano de recuperação judicial, além do cumprimento dos demais requisitos de habilitação 
constantes neste Edital. 

8.4.2 - Prova de boa situação financeira, através da apresentação do Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis, do último exercício social, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, para comprovação da boa situação financeira. 
a) As Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial deverão estar acompanhados do Termo de 
Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício apresentado, devidamente registrado na Junta 
Comercial ou no órgão competente, na forma da Lei. 
b) A empresa licitante que ainda não encerrou o seu exercício social, por ter sido constituída a menos 
de um ano, deverá apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, o Balanço de Abertura 
devidamente registrado na forma de lei. 
c) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante 
deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta 
Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado 
8.4.2.1 - Excetuam-se da obrigação contida no item 8.4.2 o Microempreendedor Individual (MEI). 
 
8.5 - Os documentos de HABILITAÇÃO TÉCNICA, consistirão de:  
8.5.1 - Comprovação de que a licitante presta ou prestou, sem restrição, serviço de natureza igual ou 
semelhante ao indicado no Termo de Referência - Anexo I do Edital. A comprovação será feita por meio 
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de apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, devidamente assinado, carimbado e em papel 
timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço, compatível com o objeto desta licitação. 
8.5.2 - Comprovar, através de contrato de prestação de serviços com empresas especializadas, um 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS para a destinação final dos resíduos gerados, 
como recipientes de toner, cilindro, peças e outros componentes, que possam agredir o meio 
ambiente. Deverá ser apresentado contrato de prestação de serviço em andamento com pelo menos 
12 meses de execução, as licenças ambientais das empresas de coleta e destinação dos resíduos, 
Contratada pela licitante. 
 8.5.3 - Comprovar, através de documentação técnica, as características do equipamento proposto, 
observadas as especificações mínimas descritas no item 5 do Termo de Referência - Anexo I do Edital. 
8.5.4 - Comprovar, através de documentação técnica, as características do sistema de gerenciamento 
de impressão proposto, observadas as especificações mínimas descritas no item 6 do Termo de 
Referência - Anexo I do Edital, podendo ser folders ou impressão do site do fabricante contendo a 
descrição técnica do produto de forma clara em que comprove as características do sistema de 
gerenciamento. 
8.5.5 - Comprovar, através de documentação técnica, as características do sistema de gerenciamento 
remoto proposto, observadas as especificações mínimas descritas no item 7 do Termo de Referência - 
Anexo I do Edital, podendo ser folders ou impressão do site do fabricante contendo a descrição técnica 
do produto de forma clara em que comprove as características do sistema de gerenciamento. 
 
8.6 - DECLARAÇÕES: 
8.6.1 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação na forma do 
parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93 (modelo Anexo IV). 
8.6.2 - Declaração do licitante, comprovando o fiel cumprimento das recomendações determinadas 
pelo art. 7, inciso XXXIII, da Constituição da República (modelo Anexo V). 
8.6.3 - Declaração da licitante de não possuir em seu quadro societário, servidor público do Município 
de Afonso Cláudio/ES e, de que atende plenamente, o que estabelece o inciso III, do artigo 9º, da Lei 
Nº 8.666/93 (Anexo VI). 
 
CAPÍTULO IX - DA SESSÃO DO PREGÃO: 
9.1 - Declarada aberta a Sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes, 
iniciando-se em seguida a fase de Credenciamento, conforme o Capítulo V deste edital. 
9.2 - Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas a Pregoeira fará divulgação verbal dos 
interessados, sendo que, as Proponentes credenciadas poderão ofertar lances durante a Sessão do 
pregão, dando-se início ao recebimento dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de 
Habilitação”. 
9.3 - Abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, será feita a sua conferência, análise de 
sua conformidade com as exigências do edital e seus anexos, e, posterior rubrica pela Pregoeira, 
equipe de apoio e licitantes. 
 
9.4 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
9.4.1 - Cumprido o item 9.3 acima, as propostas serão classificadas pelo menor preço global, 
considerando, para tanto, as disposições da Lei 10.520/2002, principalmente as previstas no art. 4º, 
inciso VIII, IX e X e a Lei Complementar nº 123/2006 com as alterações trazidas pela Lei Complementar 
147/2014. 
9.4.2 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem um ou mais itens a seguir: 
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9.4.2.1 - Elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos. 
9.4.2.2 - Que apresentarem produto ofertado sem marca, quando for o caso. 
9.4.3 - Verificada a compatibilidade com o exigido no edital, a Pregoeira procederá à classificação das 
propostas de menor preço, e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais. 
9.4.4 - Quando não existirem pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, 
serão classificadas as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços 
oferecidos. 
9.4.5 - Havendo empate entre as propostas de preços que se enquadrem nas hipóteses descritas nos 
dois subitens anteriores, serão todas consideradas classificadas. 
 
9.5 - DOS LANCES VERBAIS: 
9.5.1 - Após a classificação das propostas, a Pregoeira a divulgará em voz alta e, convidará 
individualmente os representantes das licitantes classificadas a apresentarem lances verbais, a partir 
da proposta classificada de maior preço, de forma sucessiva, em valores distintos e crescentes, 
decidindo a ordem dos lances por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
9.5.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, 
para efeito de ordenação das propostas. 
9.5.3 - O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço. 
9.5.4 - A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes a Pregoeira considerar necessário. 
9.5.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Proponente desistente, às 
penalidades cabíveis estabelecidas no Capítulo XXIV do Edital. 
9.5.6 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que a Pregoeira poderá negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido melhor preço. 
9.5.7 - Encerra-se a disputa de lances quando não houver mais nenhuma propositura verbal para 
menor preço. 
9.5.8 - Sendo aceitável a oferta de menor lance, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias da Licitante classificada em primeiro lugar. 
9.5.9 - O uso de telefone celular durante a sessão de lances será restrito e só poderá ser usado com a 
permissão da Pregoeira. 
 
9.6 - DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
9.6.1 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a Pregoeira procederá a abertura do 
invólucro contendo os Documentos de Habilitação da licitante que apresentou o melhor lance verbal, 
para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital. 
9.6.2 - Os Documentos de Habilitação só serão aceitos se acondicionados no envelope nº 02, não sendo 
admitido posteriormente, o recebimento pela Pregoeira, de qualquer outro documento, nem 
permitido à empresa licitante fazer qualquer adendo aos já entregues. 
9.6.3 - Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem os documentos exigidos no Capítulo VIII 
do edital, bem como apresentarem estes documentos fora do prazo de validade. 
9.6.4 - Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação 
ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação/desclassificação, conforme art. 48, § 3º 
da Lei 8.666/93. 
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9.7 - DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO:  
9.7.1 - Se a proponente classificada em primeiro lugar, não atender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira negociará diretamente com a licitante melhor classificada e posteriormente examinará o seu 
envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto 
deste Pregão. 
9.7.2 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a proponente será declarada 
vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
9.7.3 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes 
e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, membros da equipe de apoio e representantes 
credenciados. Os envelopes das demais Proponentes ficarão de posse da Administração que os 
devolverá após atendimento do objeto licitado ou os incinerará caso não sejam retirados no prazo 
fixado pela Pregoeira. 
 
CAPÍTULO X - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
10.1 - Declarado o vencedor do Pregão, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em Ata da síntese das suas razões, quando lhe 
será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais 
licitantes, desde logo, intimados para apresentar as contrarrazões, em igual prazo, que começará a 
correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor recurso ao final da Sessão 
do Pregão, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela 
Pregoeira, à vencedora. 
10.3 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.4 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, 
através de comunicação via e-mail. 
 
CAPÍTULO XI - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: 
11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer licitante 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital, mediante petição por 
escrito, protocolada neste Órgão.     
11.2 - Caso a impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos ou providências solicitadas determinem 
alterações no edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
CAPÍTULO XII - DA ANULAÇÃO DO CERTAME: 
12.1 - A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada 
irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por conveniência da P.M.A.C., sem 
que tal ato gere qualquer indenização ao participante. 
 
CAPÍTULO XIII - DOS PREÇOS, PRAZOS E OUTRAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS:  
13.1 - Os preços serão estabelecidos em conformidade com a proposta do licitante vencedor, 
observadas as exigências deste Edital, devendo estar inclusos todas as espécies de tributos, diretos e 
indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, instalações e quaisquer despesas 
inerentes à execução do objeto contratual. 
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13.2 - Os preços, a eventual revisão e reajuste, assim como as condições de pagamento serão 
estabelecidos em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato -  Anexo VII do Edital de 
Licitação. 
13.3 - Os prazos de execução dos serviços e de vigência do contrato observarão o disposto na Minuta 
de Contrato -  Anexo VII do Edital de Licitação. 
 
CAPITULO XIV - DO PRAZO E LOCAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
14.1 - Homologada a licitação, a Proponente vencedora será convocada para, no prazo de máximo 
de 05 (cinco) dias assinar o contrato de prestação de serviços 
14.2 - Quando a vencedora negar a prestar os serviços objeto deste edital, a Pregoeira convocará os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar 
diretamente com a proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope nº 02 
(Documentos de Habilitação), sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste 
pregão. 
14.2.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços importará nas penalidades 
legalmente estabelecidas (artigo 87 da Lei nº 8.666/93). 
14.3 - Neste caso, a recusa injustificada do adjudicatário, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às sanções previstas neste edital, exceção feita aos licitantes 
remanescentes que se negarem a aceitar a contratação. 
14.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela P.M.A.C., não serão considerados como 
inadimplemento contratual. 
 
CAPITULO XV - DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
15.1 - O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura 
do instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 48 
(quarenta e oito) meses, conforme o disposto no art. 57, IV da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações. 
15.1.1 - A prorrogação será precedida de prévia justificativa, autorização da autoridade competente e 
manifestação formal da Procuradoria Municipal. 
15.2 - A execução dos serviços deverá iniciar no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 
da data de assinatura do instrumento contratual. 
 
CAPITULO XVI - RESCISÃO DO CONTRATO 
16.1 - A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos arts. 78 e 79 da 
Lei 8.666/1993, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
 
CAPITULO XVII - DO REAJUSTAMENTO E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
17.1 - Somente haverá reajuste caso ocorra alguma das situações previstas no art. 65, inciso II, letra 
“d”, da Lei 8.666/93. 
17.2 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, mediante processo devidamente instruído, conforme §1º, do art. 65, da 
Lei 8.666/93. 
 
CAPITULO XVIII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
18.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei 10.520/2002, o licitante ou adjudicatário que: 
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18.1.1 - Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta; 
18.1.2 - Não retirar o instrumento que substitui o termo de contrato, quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta; 
18.1.3 - Deixar de entregar os documentos exigidos; 
18.1.4 - Apresentar documento falso; 
18.1.5 - Ensejar o retardamento da licitação; 
18.1.6 - Não mantiver a proposta; 
18.1.7 - Cometer fraude fiscal; ou 
18.1.8 - Comportar-se de modo inidôneo. 

18.2 - Reputar-se-á comportamento inidôneo, exemplificativamente, os tipificados nos arts. 90 a 97 da 
Lei 8.666/1993 e no art. 5º da Lei 12.846/2013, a declaração falsa quanto às condições de participação 
e quanto ao enquadramento como ME/EPP ou equiparadas. 
18.3 - O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas ficará sujeito, sem 
prejuízo da responsabilidade penal e civil, às seguintes sanções: 

18.3.1 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para os lotes em que 
participou o licitante; 
18.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Afonso 
Cláudio/ES, pelo prazo de até cinco anos; 

18.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
18.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se além da disciplina legal o disposto no 
termo de contrato ou no termo de referência quanto ao procedimento e outras condições.  
18.6 - As sanções por atos praticados durante a execução do contrato estão previstas no termo de 
contrato ou no termo de referência. 
 
CAPITULO XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1 - A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas neste 
Pregão. 
19.2 - Poderão ser convidadas a colaborar com a Pregoeira, assessorando-o quando necessário, 
profissionais de reconhecida competência, desde que não tenham qualquer vínculo com quaisquer 
licitantes, direta ou indiretamente, bem como qualquer outro servidor ligados ou não a Administração 
Municipal. 
19.3 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da 
proponente, ou, caso tenha sido vencedora, a rescisão do contrato ou pedido de compra, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis. 
19.4 - A Pregoeira ou autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em 
qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando o prazo para atendimento, 
destinados a esclarecer ou a complementar a instrução de processo, vedada a inclusão posterior de 
documentação ou informação que deveriam constar originalmente dos envelopes. 
19.5 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação. 
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19.6 - Este edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei n° 10.520/02 e pela Lei n° 
8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes. 
19.7 - A Pregoeira resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 
19.8 - A Administração poderá revogar a presente licitação por interesse pública decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovada, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anulá-
la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. 
19.9 - A Pregoeira pode, a qualquer tempo, negociar o preço com a licitante vencedora a fim de almejar 
proposta mais vantajosa para a Administração. 
19.10 - Os envelopes contendo a documentação das empresas que não sagraram vencedoras do 
certame ficarão de posse da Comissão Permanente de Licitação até a efetivação da contratação. Após 
o que, estarão disponíveis aos licitantes para sua retirada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.  Findo 
este prazo os mesmos serão destruídos. 
19.11 - Não serão levados em consideração pela Pregoeira, tanto na fase de classificação, lances e 
habilitação, como na fase posterior a adjudicação do Contrato, quaisquer consultas, pleitos ou 
reclamações, impugnações que não tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocoladas 
ou transcritas em ata e em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre as partes; 
19.12 - As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 
19.13 - A Pregoeira, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não 
seja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia. 
19.14 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de 
transcrição: 
19.14.1 - Anexo I - Termo de Referência.  
19.14.2 - Anexos I-A - Locais de instalação dos equipamentos fornecidos em locação e descrição dos 
equipamentos de propriedade da Secretaria Municipal de Saúde. 
19.14.3 - Anexo I-B - Descrição dos equipamentos a serem locados 
19.14.4 - Anexo I-C - Objeto/Quantidade/Preço Estimado 
19.14.5 - Anexo II - Modelo de Credenciamento. 
19.14.6 - Anexo III - Modelo de Declaração de que atende as exigências habilitatórias. 
19.14.7 - Anexo IV - Modelo de Declaração referente a fato superveniente. 
19.14.8 - Anexo V - Modelo de Declaração referente ao Art. 7°, XXXIII da CF. 
19.14.9- Anexo VI- Modelo de Declaração do quadro societário e parentesco 
19.14.10 - Anexo VII - Minuta de Contrato  
19.15 - Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES para dirimir quaisquer divergências 
contratuais por mais privilegiados que os outros sejam. 
 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, em 05 de abril de 2021. 
 
 
 

 
Keyla M. Zanetti de Oliveira 

Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO 
1.1 - O presente termo de referência tem por objeto a contratação de empresa de prestação de 
serviços continuados de locação e manutenção de equipamentos de impressão e cópia de tecnologia 
laser, com fornecimento de peças, suprimentos e serviços técnicos de propriedade da Secretaria 
Municipal de Educação de Afonso Cláudio, necessários ao pleno atendimento da demanda detalhada 
neste termo. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
2.1 - A contratação de empresa para fornecimento do objeto acima citado visa atendimento as diversas 
demandas relacionadas a serviços reprográficos existentes na instituição. 
2.2 - O quantitativo de equipamentos do Anexo I-A e cópia/impressão constantes na Tabela I (franquia 
global mensal) foi dimensionado com base na média de impressão anual, total este que caracteriza a 
demanda externa e interna da Secretaria Municipal de Educação. 
2.3 - Diante da criticidade e dependência dos serviços, deve-se esclarecer que o objeto alvo da 
presente contratação é composto por serviços de natureza contínua, pois a falta da prestação dos 
serviços impactará na entrega final de diversos documentos de grande importância para a 
Administração e para o cidadão.  
2.4 - Estima-se que, com a contratação dos serviços citados no objeto deste termo de referência, 
obteremos os seguintes benefícios: 

 Redução dos custos diretos de reprografia e impressão, envolvendo os processos de aquisição 
(equipamentos, peças e suprimentos), estoque, controles, logística de distribuição e manutenção; 

 Redução considerável dos custos indiretos de aquisição e/ou contratação de bens e serviços de 
reprografia e impressão, tais como licitações, contratações, fiscalização, entre outros; 

 Melhoria sensível na qualidade de serviço prestado aos usuários; 

 Redução no tempo de indisponibilidade de equipamentos de impressão e serviços correlatos; 

 Gestão da destinação dos resíduos gerados pelos equipamentos, praticando o conceito de 
sustentabilidade empregado nessa secretaria. 

 Manutenção do investimento feito na aquisição de equipamentos de reprografia, pois os 
equipamentos estão em perfeito estado de utilização. 
 
3. DA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
3.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO OBJETO 
3.1.1. A licitante deverá prestar serviços de locação de equipamentos, manutenção técnica, 
fornecimento de peças ORIGINAIS e suprimentos 100% NOVOS, não REMANUFATURADOS, para os 
equipamentos em locação e de propriedade desta entidade, garantindo QUALIDADE e o perfeito 
funcionamento dos mesmos. No Anexo I-A do presente termo estão relacionados, modelos e marca 
dos equipamentos de propriedade da entidade e os requisitos mínimos para os equipamentos em 
locação, bem como os endereços. 
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3.1.2. Deverão estar inclusos no valor pactuado, todos os materiais de consumo necessários ao pleno 
funcionamento e produção de impressão e cópias nos equipamentos contemplados no contrato, 
exceto papel. 
3.1.3. A licitante deverá comprovar à comissão de licitação através de contrato de prestação de serviços 
com empresas especializadas, um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS para a 
destinação final dos resíduos gerados neste serviço, como recipientes de toner, cilindro, peças e outros 
componentes, que possam agredir o meio ambiente. Deve ser apresentando contrato de prestação de 
serviço em andamento com pelo menos 12 meses de execução, as licenças ambientais das empresas 
de coleta e destinação dos resíduos, Contratada pela licitante. Esta solicitação se dá para atender a lei 
federal 9.795/99, que dispõe sobre a educação ambiental e na lei 12.305/10, que dispõe sobre a 
aplicação de Plano de Gerenciamento de Resíduos. 
 
3.2. COMPROVAÇÃO DAS PÁGINAS IMPRESSAS 
3.2.1 - A Contratada deverá aferir, por meio dos medidores de produção que existem nos 
equipamentos, no último dia útil de cada mês, fornecendo um relatório com as quantidades de páginas 
produzidas em cada equipamento, devendo a leitura indicar a localização, modelo, leituras inicial e 
final, o quantitativo produzido e outras informações pertinentes. 
3.2.2 - A Contratada será responsável pela leitura nos equipamentos e disponibilizar profissional 
técnico ou uma ferramenta de software que execute esta leitura mensal dos contadores dos 
equipamentos, onde o mesmo fará a coleta dos medidores de forma automática, ficando a contratante 
responsável pela infraestrutura técnica de servidor, ponto rede física e provedor de internet, de acordo 
com as especificações mínimas necessárias para o perfeito funcionamento do software.  
 
4. DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E LOCAIS DE INSTALAÇÃO 
4.1 - No ANEXO I-A deste termo, consta a relação de equipamentos solicitado em locação de acordo 
com os requisitos mínimos descritos no ANEXO I-B, todos novos, e também a lista de equipamentos 
de propriedade do contratante que também faram parte desta contratação. 
4.2 - Os equipamentos estão instalados na sede da Contratada e nas entidades educacionais em 
diversos endereços dentro do município de Afonso Cláudio, conforme endereços descritos no Anexo 
I-A deste termo. 
 
5. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS 
5.1 - A Contratada deverá fornecer os serviços especializados abaixo, durante a vigência do contrato, 
para os equipamentos instalados: 
5.1.1 - Deverão ser prestados serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica 
necessárias para reparo e perfeito funcionamento dos equipamentos e sistemas objeto deste termo 
de referência. 
5.1.2 - Suporte técnico via Help Desk, com tempo resposta de até 04 (quatro) horas úteis para solução 
de problemas como: dúvidas técnicas e de utilização, reinstalação de drivers, ajustes de configurações 
e qualificação de problemas críticos. 
5.1.3 - Suporte técnico com atendimento no local, com tempo resposta de até 24 (vinte e quatro) horas 
úteis para solução de problemas como: troca de peças, manutenção técnica, reinstalação avançada e 
treinamentos avançados. 
5.1.4 - A substituição de peças em decorrência de qualquer defeito ou pane, sem custos adicionais. 
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5.1.5 - Todas as despesas com transporte dos equipamentos para reparo ou manutenção, bem como 
pessoal técnico, alimentação, uniforme, encargos sociais e a substituição do equipamento defeituoso 
por um reserva até o retorno do equipamento reparados, são de inteira responsabilidade da licitante.  
5.1.6 -Disponibilizar, no ato da abertura do chamado técnico através de telefone, e-mail ou site, um 
número de controle que possibilitará acompanhar o andamento do chamado. 
5.1.7 - A Contratada deverá recolher das dependências da contratante todas e quaisquer peças, 
componentes e consumíveis substituídos nos equipamentos. 
5.1.8 - Fornecimento de suprimentos 100% novos de primeiro uso, não sendo permitido suprimentos 
remanufaturados ou compatíveis de baixa qualidade, para o parque de equipamentos deste objeto; 
5.1.9 - Fornecimento de estoque mínimo de suprimentos na sede da Contratada para garantir a 
continuidade dos serviços; 
5.1.10 - Acompanhamento proativo pela equipe de atendimento da Contratada para identificar 
possíveis melhorias ou necessidades junto aos usuários e administradores; 
5.1.11 - Fornecimento de equipamento reserva em casos de reparos que levarão um tempo superior 
a 48 (quarenta e oito) horas. 
5.1.12 - Nos casos em que os equipamentos da Contratada não possuírem condições de reparo por 
motivo de queima, fim de vida útil ou descontinuidade de peças, a Contratada deverá apresentar à 
Secretaria Municipal de Educação um laudo técnico para aprovação da retirada do equipamento da 
prestação de serviços e também deverá fornecer um equipamento conforme descrição no Anexo I-B e 
sem custo adicional, na forma de locação à entidade, mantendo as mesmas condições de cobrança 
descrita neste termo. 
5.1.12.1 - O equipamento deverá ser novo de primeiro uso. 
5.1.12.2 - Deverá ser apresentado à comissão de licitação, juntamente com a proposta, documentação 
técnica comprovando as características do equipamento proposto. 
 
6. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO 
6.1 - A licitante deverá disponibilizar, durante todo o período do contrato, sistema de gerenciamento 
de impressão que deverá possuir obrigatoriamente as funcionalidades a seguir: 
6.2 - O sistema de gerenciamento deverá possuir instalação local no servidor de impressão e recurso 
de acesso externo, via Web, com acesso criptografado e seguro aos administradores e usuários, assim 
como para manutenção e ajustes remotos. 
6.3 - O sistema de gerenciamento ofertado deverá centralizar todos os dados coletados em banco de 
dados fornecidos pela Contratada e instalado no ambiente da contratante; 
6.4 - O módulo cliente deve possuir compatibilidade com os sistemas operacionais “Windows 
XP/Vista/7/2003/2008”, 32 (trinta e dois) e 64 (sessenta e quatro) “bits”; 
6.5 - O sistema de gerenciamento proposto deve possuir todas as funcionalidades aqui descritas 
integradas e fornecidas em um único software; 
6.6 - O sistema de gerenciamento deverá realizar a contabilização separada de páginas coloridas e 
monocromáticas dentro de um mesmo serviço de impressão; 
6.7 - O sistema de gerenciamento deve possibilitar a instalação de ferramentas de administração e 
relatórios em qualquer computador conectado à rede da contratante; 
6.8 - O sistema de gerenciamento deverá possibilitar a restrição de acesso a interface de administração 
por meio de uma senha e definir níveis de acesso e administração dos usuários através da configuração 
de perfis de segurança; 
6.9 - O sistema de gerenciamento deverá realizar inventário automático de usuários e impressoras, 
sem necessidade de cadastrar previamente usuários e impressoras; 
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6.10 - O sistema de gerenciamento deve possibilitar a sincronização com o “Microsoft Active Directory” 
através de agendamento de importação de usuários e grupos de usuários do “Microsoft Active 
Directory”; 
6.11 - O sistema de gerenciamento deve possibilitar a configuração de custo por página por impressora 
ou grupo de impressoras, com possibilidade de acrescentar um custo adicional por usuário ou grupo 
de usuário; 
6.12 - O sistema de gerenciamento deverá coletar para cada serviço de impressão enviado ao “driver” 
da impressora nome do usuário, nome do documento ou endereço da página “web”, data e horário 
de impressão, nome da impressora, número total de páginas, tamanho do papel, se o serviço de 
impressão foi impresso em “duplex” ou não, se o serviço de impressão foi impresso colorido ou 
monocromático, nome do aplicativo, custo por página e custo total do serviço de impressão; 
6.13 - O sistema de gerenciamento deve possibilitar a geração de relatórios personalizados, ordenando 
as informações de totalização e detalhes dos serviços de impressão a partir de qualquer critério, por 
usuário, por impressora, por aplicativo, entre outros, filtrando por data, grupo de usuários, grupo de 
impressoras, e demais possibilidades, sem limitação a uma lista predefinida de relatórios; 
6.14 - O sistema de gerenciamento deve possibilitar a exportação dos dados contabilizados, em 
formato “csv” para uma pasta da rede; 
6.15 - O sistema de gerenciamento deve permitir a geração de relatórios comparativos entre dois 
períodos de tempo, apresentando repartição dos volumes de impressão por impressora, usuário e por 
tipo de impressão (colorida, monocromática e tamanho do papel); 
6.16 - O sistema de gerenciamento deve permitir a exportação dos relatórios em formato “html” ou 
“.pdf”; 
6.17 - O sistema de gerenciamento deve possibilitar o envio automático dos relatórios por “e-mail”; 
6.18 - O sistema de gerenciamento deverá permitir a exibição de mensagens personalizadas, podendo 
incluir variáveis como custo do serviço de impressão a ser impresso, número de páginas, entre outros, 
na tela do computador do usuário, permitindo o cancelamento do serviço de impressão; 
6.19 - O sistema de gerenciamento deverá permitir a alteração dos custos dos serviços de impressão; 
6.20 - O sistema de gerenciamento deverá permitir que os administradores do sistema possam 
bloquear impressões por usuários, grupos de usuários, impressoras ou grupos de impressoras; 
6.21 - O sistema de gerenciamento deverá permitir que os administradores do sistema possam 
bloquear impressões que ultrapassem um determinado número de página, possibilitando a 
configuração de mensagem na tela do computador do usuário;  
6.22 - O sistema de gerenciamento deverá permitir que os administradores do sistema configurem 
janela do tipo “pop-up” informando os custos do serviço de impressão na tela do computador do 
usuário antes da validação da impressão; 
6.23 - O sistema de gerenciamento deverá permitir acesso via web para os administradores e usuários, 
obedecendo os níveis de acesso aos dados. 
6.24 - A licitante será responsável em instalar, configurar e treinar os usuários do sistema; 
6.25 - A licitante será responsável por realizar atualizações e ajustes no sistema sempre que for 
solicitado.  
6.26 - Deverá ser apresentado à comissão de licitação juntamente com a proposta, a documentação 
técnica, podendo ser folders técnicos ou impressão do site do fabricante contendo a descrição técnica 
do produto de forma clara em que comprova as características do sistema de gerenciamento a ser 
utilizado pela Contratada para atendimento às exigências propostas. 
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7. SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO DOS EQUIPAMENTOS 
7.1 - A licitante deverá disponibilizar, durante todo o período do contrato, sistema de gerenciamento 
remoto dos equipamentos que deverá possuir obrigatoriamente as funcionalidades a seguir: 
7.2 - O sistema de gerenciamento deverá possuir instalação local no servidor de impressão e recurso 
de acesso externo, via Web, com acesso criptografado e seguro aos administradores e usuários, assim 
como para manutenção e ajustes remotos; 
7.3 - Fornecer o status de funcionamento de cada equipamento, marca, modelo, IP de instalação e 
setor de instalação, reunindo em um único ambiente de sistema, todos os equipamentos em contrato 
separando por entidade de ensino. 
7.4  - Fornecer os níveis dos suprimentos e peças dos equipamentos; 
7.5 - Fornecer informações sobre problemas técnicos dos equipamentos; 
7.6 - Fornecer o contador geral de impressão, cópia, fax e scanner feitos nos equipamentos, com base 
no medidor interno do equipamento; 
7.7 - Envio automático por e-mail de alertas sobre durabilidade de suprimentos com base em 
parâmetros configuráveis; 
7.8 - Envio automático por e-mail de relatórios de produção dos equipamentos permitindo o controle 
do volume de impressão, com a opção de configuração de data de leitura, e a combinação de períodos 
de leitura; 
7.9 - Visualização geral do parque de equipamentos; 
7.10 - Permitir acesso aos dados técnicos dos equipamentos e projeção da durabilidade dos 
suprimentos com base no perfil de utilização. 
7.11 - A licitante será responsável por instalar, configurar e treinar os usuários do sistema; 
7.12 - A licitante será responsável por realizar atualizações e ajustes no sistema sempre que for 
solicitado. 
7.13 - Deverá ser apresentado à comissão de licitação juntamente com a proposta, a documentação 
técnica, podendo ser folders técnicos ou impressão do site do fabricante contendo a descrição técnica 
do produto de forma clara em que comprova as características do sistema de gerenciamento a ser 
utilizado pela Contratada para atendimento às exigências propostas. 
 
8 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
8.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1.1 - Executar os serviços fielmente, de acordo com especificações deste documento, não sendo 
admitidas quaisquer alterações sem prévio conhecimento e aprovação por parte da contratante. 
8.1.2 - Incluir todos os custos referentes à prestação de serviços, tais como mão-de-obra, manutenção, 
administração, materiais operacionais, materiais de consumo, transporte, ferramentas, impostos, 
taxas, licenças de software, treinamentos, lucro da Contratada e o que mais for necessário para a 
perfeita execução do contrato. 
8.1.3 - Não divulgar dados ou informações, nem fornecer cópias de relatórios e documentos a terceiros 
sem a prévia autorização, por escrito, da contratante. 
8.1.4 - Assumir inteira responsabilidade técnica pela execução dos serviços, pela confiabilidade e 
efetividade dos trabalhos que executar.  
8.1.5 - Participar, com representante credenciado em nome da empresa Contratada, de todas as 
reuniões e outras atividades de coordenação, planejamento, acompanhamento e avaliação que 
venham a ser convocadas pela contratante. 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 
Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-000 - Tel. 27 3735.4000 - Página 18 

 

8.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.2.1 - Administrar o estoque de suprimento reserva, por meio de responsável indicado, onde mesmo 
será responsável por coordenar a troca, recolha dos cascos vazios e comunicar a Contratada sobre o 
uso e a necessidade de reposição. 
8.2.2 - Permitir ao pessoal técnico da Contratada, devidamente identificado, acesso aos locais e 
instalações, objeto da execução dos serviços. 
8.2.3 - Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços prestados. 
8.2.4 - Proporcionar os meios para a boa execução dos serviços, como servidores para instalação dos 
sistemas e driver, ambiente de rede organizado, tomadas elétricas dentro das normas de segurança 
entre outros recursos. 
8.2.5 - Arcar com ocasionais custos para reparos nos equipamentos gerados por mau uso dos 
colaboradores, que será devidamente comprovado por laudo técnico. 
8.2.6 - Zelar pela segurança dos materiais e equipamentos estocados. 
8.2.7 - Designar responsável por fiscalizar a execução dos serviços e de responder em nome do órgão 
pela relação técnica administrativa entre as partes.  
8.2.8 - Efetuar os pagamentos em dia à empresa Contratada. 
8.2.9 - Atestar as notas fiscais e ou faturas relativas aos serviços prestados.  
8.2.10 - Notificar a Contratada sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como possíveis 
irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao contratante o direito de ordenar 
a suspensão dos serviços.  
8.2.11 - Disponibilizar, ao final do contrato, acesso para retirada dos equipamentos que eventualmente 
estejam instalados como empréstimo, em perfeito estado de funcionamento em até 05 (cinco) dias 
úteis. 
8.2.12 - Garantir uma infraestrutura básica para o funcionamento dos equipamentos, disponibilizando 
ponto de energia, mesa para apoio dos equipamentos, ponto de rede RJ45 com acesso à internet. 
 
9 - SISTEMÁTICA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS 
9.1 - A cobrança dos serviços será feita por página impressa nos equipamentos, com estabelecimento 
de uma franquia mínima global mensal de 70.400 (setenta mil e quatrocentas) páginas/mês, sendo 
70.000 (setenta mil) páginas/mês em modo monocromático e 400 (quatrocentas) páginas/mês em 
modo colorido. 
9.2 - O valor por página proposta e a franquia estipulada deve contemplar os equipamentos que serão 
fornecidos pela Contratada em regime de empréstimo ou locação, quando necessário. 
9.3 - Para composição do valor máximo contratual (franquia), deverá ser utilizada a sistemática descrita 
na Tabela 01. 

VALOR DA PROPOSTA (FRANQUIA GLOBAL MENSAL) 

ITEM 
FRANQUIA 
GLOBAL MENSAL 

VALOR DA 
PÁGINA 
IMPRESSA 

VALOR DA 
FRANQUIA GLOBAL 
MENSAL 
CONTRATADA 

VALOR DA 
FRANQUIA GLOBAL 
ANUAL 
CONTRATADA 

Cópia/impressão 
monocromática 

70.000 R$ - R$ - R$ - 

Cópia/impressão 
coloridas 

400 R$ - R$ - R$ - 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA EM 12 MESES R$ - 
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9.4 - É estimado um excedente máximo de 20.000 páginas P&B mensal, que será apurado 
mensalmente pela Contratada e deverá ser descrito em relatório de faturamento. 
9.5 - O custo da página impressa/cópia excedente à franquia global mensal deverá ser igual ou inferior 
ao valor da página impressa/cópia dentro da franquia. 
9.6 - No preço proposto deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para a perfeita 
execução do objeto, tais como, transporte, tributos, fretes, encargos sociais, seguros e demais 
despesas inerentes à execução do objeto. 
9.7 - O prazo de validade da presente proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data da sua entrega (Artigo 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).  
9.8 - Para cálculo do valor da cópia e ou impressão, deverão ser consideradas todas e quaisquer 
despesas envolvidas na execução do contrato. 
 
10 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
10.1 - Os valores que a licitante irá cobrar da contratante serão unitários e seguirão as seguintes 
definições: 
10.1.1 - Valor unitário do total de custo da página nos formatos A4, carta e ofício monocromáticos 
impressa/copiada no mês sobre o equipamento utilizado; 
10.2 - O pagamento referente ao objeto deste termo de referência ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a 
emissão da nota fiscal e ou fatura referente aos serviços efetivamente prestados. 
10.3 - Não haverá cobrança por páginas digitalizadas. 
10.4 - O pagamento será mensal, referente ao mês calendário, nunca inferior ao valor da franquia 
global mensal. 
10.5 - No prazo compreendido entre o fornecimento e instalação definitiva dos equipamentos e 
sistemas propostos e o fim do respectivo mês, caso haja fração, o cálculo do pagamento será o “pro-

rata die”. 
10.6 - Da mesma forma, no último mês de vigência do contrato, caso haja fração de mês, o cálculo do 
pagamento será o “pro-rata die”. 
 
11 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
12 A Contratada terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para finalizar a instalação dos 
equipamentos, implantação dos sistemas, treinamentos e serviços contratados. 
12.3 - O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
assinatura do contrato. 
12.4 - O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado, desde que haja interesse mútuo 
devidamente formalizado nos autos, mediante termo aditivo ao contrato e obedecido o limite previsto 
no Artigo 57, IV, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 
Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-000 - Tel. 27 3735.4000 - Página 20 

 

ANEXO I-A 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 
 
1 - LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM LOCAÇÃO 
 

Equipamentos – Laser - Color 

Local Modelo Endereço de Instalação 

1.  SEMED - Sala da Secretária MODELO 2 Rua Eliezer Lacerda Fafá, nº 46, Bairro São Tarcísio 

2.  SEMED - Polo UAB MODELO 2 Rua Eliezer Lacerda Fafá, nº 46, Bairro São Tarcísio 

Equipamento - Laser - P&B 

Local Modelo Endereço de Instalação 

1.  SEMED - Procuradoria (Remanejada) MODELO 1 EM Faz. Santo Antônio, sede. Zona Rural. 

2.  SEMED - 1º ANDAR (Administrativo) MODELO 1 R Eliezer Lacerda Fafá, nº 46, Bairro São Tarcísio 

3.  SEMED - 2º ANDAR (Pedagógico) MODELO 1 R Eliezer Lacerda Fafá, nº 46, Bairro São Tarcísio 

4.  SEMED - Polo UAB MODELO 1 
Alameda N. S. de Lourdes, nº 111, Bairro Custódio 
Leite 

5.  EM Abrahão Saleme MODELO 1 R Antônio Serafim, nº 311, Bairro Boa Fé 

6.  EM Abrahão Saleme MODELO 1 R Antônio Serafim, nº 311, Bairro Boa Fé 

7.  EM Agrícola MODELO 1 Parque de Exposição Dr. João Eutrópio, Empoçado 

8.  EM Agrícola MODELO 1 Parque de Exposição Dr. João Eutrópio, Empoçado 

9.  EM Augusta Lamas D’Ávila MODELO 1 Avenida Presidente Vargas, nº 35, Centro 

10.  EM Córrego Francisco Corrêa MODELO 1 
Córrego Francisco Corrêa, Mata Fria, Distrito Serra 
Pelada 

11.  EM Fortaleza MODELO 1 Fortaleza, zona rural 

12.  EM Gumercindo Lacerda MODELO 1 R Pedro Ribeiro, nº 177, Distrito São Francisco 

13.  EM Hilda Corrêa Lemos MODELO 1 R José Corrêa de Oliveira, Bairro Leni Alves de Lima 

14.  EM Idolino da Fonseca Lamas MODELO 1 Avenida Inácio Lamas, nº 129, Bairro da Grama 

15.  EM José Jorge Haddad MODELO 1 R José Felício Souza, 704, Bairro São Vicente 

16.  EM José Jorge Haddad MODELO 1 R José Felício Souza, 704, Bairro São Vicente 

17.  EM São Vicente de Paula MODELO 1 R Anália Vieira de Souza, nº 202, Bairro São Vicente 

18.  EM Fazenda Henrique Zambom MODELO 1 Rio da Cobra, Zona Rural 

19.  CMEI Amaury Gomes MODELO 1 Avenida Ipiranga, Bairro Colina do Cruzeiro 

20.  CMEI Fazenda Guandu MODELO 1 R Francisco Tosta, Distrito Fazenda Guandu 
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21.  CMEI Ilma Henriques Vieira MODELO 1 R Werner Ruckdeschel, Distrito Pontões 

22.  CMEI Jair Giestas MODELO 1 
Ladeira Ute Amélia Gastim Pádua, nº 113, B. São 
Tarcísio 

23.  CMEI Nestor Pinto de Aguiar MODELO 1 R Levy Dias de Carvalho, Distrito Serra Pelada 

24.  CMEI Sebastião Pereira de Paula MODELO 1 R Ana Angélica Corrêa, Bairro Itapoã 

 
2 - DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA CONTRATANTE E LOCAIS DE INSTALAÇÃO 
 

Equipamento - Laser - P&B 

Local Modelo Endereço de Instalação 

1.  SEMED - Depósito HP M1212 R Maria Pádua Soares, Bairro João Soares 

2.  EM Augusta Lamas D’Ávila MFC-7440dn Avenida Presidente Vargas, nº 35, Centro 

3.  EM São Vicente de Paula ML-2851 R Anália Vieira de Souza, nº 202, Bairro São Vicente 

4.  EM São Vicente de Paula ML-2851 R Anália Vieira de Souza, nº 202, Bairro São Vicente 

5.  CMEI Jovelino Ambrozim MFC-7440dn R José Roberto Cristo, Distrito Piracema 

6.  CMEI O Sabidinho DCP-8157dn R Egbert Behrend, nº 251, Bairro da Grama 

7.  CMEI Rosinelma Batista Moreira DCP-8157dn 
R João Batista de Araújo, nº 83, Bairro Amâncio 
Pimenta 
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ANEXO I-B 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 
 

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO COMO LOCAÇÃO (QUANDO SOLICITADO) 
 
Modelo 01 - Opção 01 - Multifuncional Laser Monocromática (Copiadora, impressora, scanner 
colorido). 

Tecnologia de Impressão:  Laser / Monocromático 
Visor  LCD ou Tela de Toque 
Velocidade de Impressão (ppm):  40 ppm no formato A4 
Resolução de Impressão em dpi:  1200 x 1200 dpi ou maior 
Tempo de Impressão da Primeira Página:  Máximo 6,5 segundos ou menor 
Velocidade do Processador:  600Mhz ou superior 
Memória Padrão:  256 MB ou superior 
Emulação:  PCL6, PostScript3 
Duplex:  Automático em todas as funções (cópia, impressão e Scanner) 
Interfaces:  USB 2.0; Ethernet 10/100/1000 Base TX 

Manuseio do Papel 

Capacidade da Bandeja de Papel:  Bandeja padrão: 250 folhas 
Tamanhos do Papel:  A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício 
Ampliação / Redução:  25% - 400% 
Digitaliza para:  Cliente (PC), Email, FTP, SMB 
Funções de Segurança:  SSL 
Drives Compatíveis:  Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 

- 10.8, Diversos Linux / Unix 
Suprimento (tonner/ cartucho): Cartucho de toner único com capacidade mínima para 15.000 

impressões. 

 
 
Modelo 01 - Opção 02 - Multifuncional Laser Monocromática (Copiadora, impressora, scanner 
colorido). 

Tecnologia de Impressão:  Laser monocromático. 
Visor  Visor LCD. 
Velocidade de Impressão (ppm):  42 ppm no formato A4. 
Resolução de Impressão em dpi:  1200x1200 dpi. 
Tempo de Impressão da Primeira Página:  Maximo 6,5 segundos. 
Velocidade do Processador:  600mhz. 
Memória Padrão:  512 mb. 
Emulação:  PCL6, Postscript3. 
Duplex:  Automático em todas as funções (copia impressão, scanner). 
Interfaces:  USB 2.0 , ethernet 10/100/1000 base tx. 

Manuseio do Papel 

Capacidade da bandeja:  Padrão 250 folhas 
Tamanhos do Papel:  A4, A5, A6, ISSO B, JIS  B5, executive , carta , oficio. 
Ampliação / Redução:  25% - 400%. 
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Digitaliza para:  Cliente (PC) , e-mail , FTP, SMB,. 
Funções de Segurança:  SSL 
Drives Compatíveis:  Windows 8/7 vista /XP/2008R2/2008/2003, Mac OS X 10.5 – 

10.8, diversos Linux/Unix  
Suprimento (tonner/ cartucho): Cartucho de tonner único com capacidade mínima para 8000 

impressões. 

 
 
MODELO 02 - Opção 01 - Impressora Laser Colorida 

Tecnologia de Impressão Laser COLORIDA 
Velocidade Mínima de Impressão P&B 30 ppm ou superior 
Velocidade Mínima de Impressão COR 30 ppm ou superior 
Resolução de Impressão Cor e P&B em dpi 1200 x 1200 
Velocidade do Processador Dual Core, 800 MHz ou Superior 
Memória Padrão 512 MB ou superior 
Emulação PCL6, PostScript 3 
Duplex Sim 
Interfaces USB, Gigabit Ethernet (10/100/1000) 
Impressão Via USB (Pen Drive) Sim 
Volume Máximo de Ciclo Mensal 40.000 páginas ou superior 
Ciclo Mensal Recomendado 1.500 à 7.000 páginas 

Manuseio do Papel 

Capacidade da Bandeja de Papel 250 folhas ou superior 
Capacidade de Saída do Papel 120 folhas ou superior 
Tamanhos do Papel A4, A5, Executive, Folio, Ofício, Carta, Universal, Oficio 
Tipos de Papel Cartolina, Etiquetas de Papel, Papel normal, 

Transparências 
Gramatura de Papel 60 - 176 g/m2 
Drivers Compatíveis Windows / Mac OS e Linux 

 
MODELO 02 - Opção 02 - Impressora Laser Colorida 

Tecnologia de Impressão Laser COLORIDA  
Velocidade Mínima de Impressão P&B 30 ppm ou superior 
Velocidade Mínima de Impressão COR 30 ppm ou superior 
Resolução de Impressão Cor e P&B em dpi 600x600 dpi, 9600 x 600 de resolução interpolada 
Velocidade do Processador 1 GHz 
Memória Padrão 512 MB ou superior 
Emulação Prescribe, PCL6, KPDL3, XPS 
Duplex Sim 
Interfaces Rede padrão, 10/100/1000 base tx, USB 2.0, 1 slot de 

expansão 
Impressão Via USB (Pen Drive) - 
Volume Máximo de Ciclo Mensal 140.000 páginas ou superior 
Ciclo Mensal Recomendado - 

Manuseio do Papel 

Capacidade da Bandeja de Papel 01 bandeja com 500 folhas ou superior 
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Capacidade de Saída do Papel - 
Tamanhos do Papel Ofício, A4, A5, A6, B5 
Tipos de Papel Papel comum, reciclado, etiquetas, couchê 
Gramatura de Papel 60 - 220 g/m 
Drivers Compatíveis Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ Server 2012/ MAC 10.05 e 

posteriores 

 
 
 
Elaborado por: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 
Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-000 - Tel. 27 3735.4000 - Página 25 

 

ANEXO II 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 
 

CREDENCIAMENTO 
 

(modelo) 
 
 
À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 
 
 
 
 
 
A empresa ------------------------------------------------- inscrita no CNPJ sob o nº ---------------------, por 
intermédio de seu representante legal Sr (a) -----------------------, portador (a) do CPF nº --------------- e RG 
nº --------------------, vem pela presente, informar a Vossa Senhoria que o (a) Sr. (a) --------------------------
--, portador do CPF nº ----------- e RG nº -------------(apresentar o original) é pessoa autorizada a 
representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em 
epígrafe, podendo para tanto, oferecer lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, 
assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame. 
 
 
Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ter firma reconhecida em cartório 
Obs. 02: Deverá ser apresentado no Credenciamento 
. 
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ANEXO III 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS 
 

(modelo) 
 
 
 
A empresa ------------------------------------------------- inscrita no CNPJ sob o nº ---------------------, por 
intermédio de seu representante legal Sr (a) -----------------------, portador (a) do CPF nº --------------- e RG 
nº --------------------, DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7° da Lei n° 
10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, 
em obediência ao disposto no inc. VII, do art. 4°, da Lei n° 10.520/02. 
 
 
Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado no Credenciamento. 
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ANEXO IV 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

(modelo) 
 
 
 
A empresa ------------------------------------------------- inscrita no CNPJ sob o nº ---------------------, por 
intermédio de seu representante legal Sr (a) -----------------------, portador (a) do CPF nº --------------- e RG 
nº --------------------, DECLARA para os devidos fins à inexistência de fato superveniente impeditivo à sua 
participação no Processo Licitatório.  
 
 
Local e Data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação. 
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ANEXO V 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
REPÚBLICA 

 
(modelo) 

 
 
 
 
 
A empresa ------------------------------------------------- inscrita no CNPJ sob o nº ---------------------, por 
intermédio de seu representante legal Sr (a) -----------------------, portador (a) do CPF nº --------------- e RG 
nº --------------------, DECLARA, para fins do disposto no inc. V, do art 27, da Lei nº 8.666/93, acrescido 
pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição da República. 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (-----). 
 
 
Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação. 
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ANEXO VI 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 
 

DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO 
 

(modelo) 
 

 
 
 
A Empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, por intermédio do seu 
representante legal Sr(a) ________________, inscrito(a) no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o 
nº ________________ declara, não possuir em seu quadro societário, servidor público do Município 
de Afonso Cláudio/ES, e que atende, plenamente, o que estabelece o inciso III, do artigo 9º, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
 
 
Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome 
Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação (nº 02). 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 
 

Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o 
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES e a Empresa 
_______________. 

 
PREÂMBULO: O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, com sede à Praça da Independência, nº 341, Centro, 
Afonso Cláudio/ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Luciano Roncetti Pimenta, 
brasileiro, casado, funcionário público federal, portador do CPF nº _____________ e RG 
____________, residente e domiciliado na Rua __________, nº ____, Bairro _____________, Afonso 
Cláudio/ES, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa __________________, 
com sede à ____________(endereço completo)___________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________, 
neste ato representado pelo __________ (condição jurídica do representante), Sr. ___________ 
(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)___________, denominada CONTRATADA, ajustam o 
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações e de acordo com o Edital de Pregão Presencial Nº 03/2021, nos autos do 
Processo Nº 01612/2021, parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, 
juntamente com a proposta apresentada pela Contratada, ficando, porém, ressalvadas como não 
transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste Contrato, que se regerá 
pelas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 
1.1- O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços continuados de locação de 
equipamentos de impressão e cópias de tecnologia laser, manutenção de equipamentos de 
impressão e cópias de tecnologia a laser, fornecimento de peças, suprimentos e serviços técnicos, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas nos Anexos I, I-A e I-B do Edital de Licitação, 
partes integrantes deste instrumento independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: 
2.1 - O valor total estimado do presente contrato é de R$ ____,__ (__________), conforme anexo I-
C. 
2.2 - No preço estão inclusos todos os custos e despesas, diretos e indiretos, lucro, tributos, impostos, 
taxas, contribuições, emolumentos e encargos de qualquer natureza ou espécie, bem como os custos 
com materiais e equipamentos utilizados na execução dos serviços ou outros custos necessários ao fiel 
cumprimento do contrato. 
2.3 - Como a presente contratação é sob demanda, a quantidade é variável, de acordo com as 
necessidades da administração.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
3.1 - A Contratante pagará à Contratada pelo serviço efetivamente prestado, até o 15º (décimo quinto) 
dia útil do mês subsequente à execução, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
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correspondente devidamente acompanhada das certidões de regularidade fiscais e trabalhista e do 
Relatório de Pesagem do Material, sem o que, não será admitido qualquer pagamento. 

3.1.1 - Na Nota Fiscal/Fatura correspondente deverá conter o registro do valor dos serviços, o 
valor líquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a retenção na fonte, inclusive o ISSQN 
(quando for o caso), os quais serão retidos e recolhidos diretamente pela Contratante. 
3.1.2 - A critério da Contratante, poderá ser exigida da Contratada a apresentação das guias 
de recolhimento de tributos sujeitos a retenção na fonte, especialmente, no caso do Município 
não a disponibilizar pela internet. 

3.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:  
  VM  =  VF  x   12    x   ND 
                         100       360 

Onde: 
VM = Valor da Multa Financeira. 
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 
ND = Número de dias em atraso. 

3.3 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser 
revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura. 
3.4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante. 
3.5 - A liquidação das despesas obedecerão rigorosamente ao estabelecido na Lei 4.320/1964 e demais 
normas pertinentes a matéria. 
3.6 - A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES não se responsabilizará por quaisquer autuações 
fiscais ou gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte da vencedora do 
certame, nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
4.1 - O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura 
do instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 48 
(quarenta e oito) meses, conforme o disposto no art. 57, IV da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações. 
4.1.1 - A prorrogação será precedida de prévia justificativa, autorização da autoridade competente e 
manifestação formal da Procuradoria Municipal. 
4.2 - A execução dos serviços deverá iniciar no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 
da data de assinatura do instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS FONTES DE RECURSOS: 
5.1 - As despesas oriundas do presente instrumento correrão à conta do orçamento Municipal, 
destinado à Secretaria Municipal de Educação, referente ao exercício de 2021, à saber: Dotação 
Orçamentária - Projeto/Atividade: 2.079 - Manutenção das Atividades da Secretraria de Educação 
Básica - Elemento Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de 
Recurso: 11130000000 - Transferência do Fundeb - 30% - Ficha: 0000344. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:  
6.1 - O serviço do objeto deste contrato será realizado de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal Educação. 
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6.2 - As instalações dos equipamentos, implantações dos sistemas, treinamentos e serviços 
contratados deverão ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias à contar data de início da vigência 
contratual. 
6.3  - DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E LOCAIS DE INSTALAÇÃO: 
6.3.1- Os equipamentos estão instalados na sede da Contratada e nas entidades educacionais em 
diversos endereços dentro do município de Afonso Cláudio, conforme endereços descritos no Anexo 
I-A do termo de referência. 
 
6.4  - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS: 
6.4.1 - A Contratada deverá fornecer os serviços especializados abaixo discriminados, durante a 
vigência do contrato, para os equipamentos instalados: 

6.4.1.2 - Deverão ser prestados serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica 
necessárias para reparo e perfeito funcionamento dos equipamentos e sistemas objeto deste 
termo de referência. 
6.4.1.3 - Suporte técnico via Help Desk, com tempo resposta de até 04 (quatro) horas úteis   para 
solução de problemas como: dúvidas técnicas e de utilização, reinstalação de drivers, ajustes de 
configurações e qualificação de problemas críticos. 
6.4.1.4- Suporte técnico com atendimento no local, com tempo resposta de até 24 (vinte e quatro) 
horas úteis para solução de problemas, tais como: troca de peças, manutenção técnica, reinstalação 
avançada e treinamentos avançados. 
6.4.1.5 - A substituição de peças em decorrência de qualquer defeito ou pane, sem custos 
adicionais. 
6.4.1.6 - Disponibilizar, no ato da abertura do chamado técnico através de telefone, e-mail ou site, 
um número de controle que possibilitará acompanhar o andamento do chamado. 
6.4.1.7 - A Contratada deverá recolher das dependências da contratante todas e quaisquer peças, 
componentes e consumíveis substituídos nos equipamentos. 
6.4.1.8 - A Contratada fornecerá suprimentos 100% (cem por cento) novos, de primeiro uso, não 
sendo permitido suprimentos remanufaturados ou compatíveis de baixa qualidade, para o parque 
de equipamentos deste objeto. 
6.4.1.9 - Fornecimento de estoque mínimo de suprimentos na sede da Contratada para garantir a 
continuidade dos serviços. 
6.4.1.10 - Acompanhamento proativo pela equipe de atendimento da Contratada para identificar 
possíveis melhorias ou necessidades junto aos usuários e administradores; 

6.4.1.11- Fornecimento de equipamento reserva em casos de reparos que levarão um tempo 
superior a 48 (quarenta e oito) horas. 
6.4.1.12- Nos casos em que os equipamentos da Contratada não possuírem condições de reparo 
por motivo de queima, fim de vida útil ou descontinuidade de peças, a Contratada deverá 
apresentar à Secretaria Municipal de Educação um laudo técnico para aprovação da retirada do 
equipamento da prestação de serviços e também deverá fornecer um equipamento conforme 
descrição no Anexo II e sem custo adicional, na forma de locação à entidade, mantendo as 
mesmas condições de cobrança descrita neste termo. 

  6.4.1.13 - Os equipamentos locados deverão ser novos, de primeiro uso. 
 
6.5  - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO: 
6.5.1 - A licitante deverá disponibilizar, durante todo o período do contrato, sistema de gerenciamento 
de impressão que deverá possuir obrigatoriamente as funcionalidades a seguir: 
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6.5.1.2 - O sistema de gerenciamento deverá possuir instalação local no servidor de impressão e 
recurso de acesso externo, via Web, com acesso criptografado e seguro aos administradores e 
usuários, assim como para manutenção e ajustes remotos. 
6.5.1.3 - O sistema de gerenciamento ofertado deverá centralizar todos os dados coletados em 
banco de dados fornecidos pela Contratada e instalado no ambiente da contratante; 
6.5.1.4 - O módulo cliente deve possuir compatibilidade com os sistemas operacionais “Windows 
XP/Vista/7/2003/2008”, 32 (trinta e dois) e 64 (sessenta e quatro) “bits”. 
6.5.1.5 - O sistema de gerenciamento proposto deve possuir todas as funcionalidades aqui descritas 
integradas e fornecidas em um único software. 
6.5.1.6 - O sistema de gerenciamento deverá realizar a contabilização separada de páginas coloridas 
e monocromáticas dentro de um mesmo serviço de impressão. 
6.5.1.7 - O sistema de gerenciamento deve possibilitar a instalação de ferramentas de 
administração e relatórios em qualquer computador conectado à rede da contratante; 
6.5.1.8 - O sistema de gerenciamento deverá possibilitar a restrição de acesso a interface de 
administração por meio de uma senha e definir níveis de acesso e administração dos usuários 
através da configuração de perfis de segurança; 
6.5.1.9- O sistema de gerenciamento deverá realizar inventário automático de usuários e 
impressoras, sem necessidade de cadastrar previamente usuários e impressoras; 
6.5.1.10 - O sistema de gerenciamento deve possibilitar a sincronização com o “Microsoft Active 
Directory” através de agendamento de importação de usuários e grupos de usuários do “Microsoft 
Active Directory”; 
6.5.1.11 - O sistema de gerenciamento deve possibilitar a configuração de custo por página por 
impressora ou grupo de impressoras, com possibilidade de acrescentar um custo adicional por 
usuário ou grupo de usuário; 
6.5.1.12 - O sistema de gerenciamento deverá coletar para cada serviço de impressão enviado ao 
“driver” da impressora nome do usuário, nome do documento ou endereço da página “web”, data 
e horário de impressão, nome da impressora, número total de páginas, tamanho do papel, se o 
serviço de impressão foi impresso em “duplex” ou não, se o serviço de impressão foi impresso 
colorido ou monocromático, nome do aplicativo, custo por página e custo total do serviço de 
impressão; 
6.5.1.13 - O sistema de gerenciamento deve possibilitar a geração de relatórios personalizados, 
ordenando as informações de totalização e detalhes dos serviços de impressão a partir de qualquer 
critério, por usuário, por impressora, por aplicativo, entre outros, filtrando por data, grupo de 
usuários, grupo de impressoras, e demais possibilidades, sem limitação a uma lista predefinida de 
relatórios; 
6.5.1.14 - O sistema de gerenciamento deve possibilitar a exportação dos dados contabilizados, em 
formato “csv” para uma pasta da rede; 
6.5.1.15 - O sistema de gerenciamento deve permitir a geração de relatórios comparativos entre 
dois períodos de tempo, apresentando repartição dos volumes de impressão por impressora, 
usuário e por tipo de impressão (colorida, monocromática e tamanho do papel); 
6.5.1.16 - O sistema de gerenciamento deve permitir a exportação dos relatórios em formato 
“html” ou “pdf”; 
6.5.1.17 - O sistema de gerenciamento deve possibilitar o envio automático dos relatórios por “e-
mail”; 
6.5.1.18 -  O sistema de gerenciamento deverá permitir a exibição de mensagens personalizadas, 
podendo incluir variáveis como custo do serviço de impressão a ser impresso, número de páginas, 
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entre outros, na tela do computador do usuário, permitindo o cancelamento do serviço de 
impressão; 
6.5.1.19 - O sistema de gerenciamento deverá permitir a alteração dos custos dos serviços de 
impressão; 
6.5.1.20 - O sistema de gerenciamento deverá permitir que os administradores do sistema possam 
bloquear impressões por usuários, grupos de usuários, impressoras ou grupos de impressoras; 
6.5.1.21 - O sistema de gerenciamento deverá permitir que os administradores do sistema possam 
bloquear impressões que ultrapassem um determinado número de página, possibilitando a 
configuração de mensagem na tela do computador do usuário;  
6.5.1.22 - O sistema de gerenciamento deverá permitir que os administradores do sistema 
configurem janela do tipo “pop-up” informando os custos do serviço de impressão na tela do 
computador do usuário antes da validação da impressão; 
6.5.1.23 - O sistema de gerenciamento deverá permitir acesso via web para os administradores e 
usuários, obedecendo os níveis de acesso aos dados. 
6.5.1.24 - A Contratada será responsável em instalar, configurar e treinar os usuários do sistema; 
6.5.1.25 - A Contratada será responsável por realizar atualizações e ajustes no sistema sempre que 
for solicitado.  
 

6.6  - SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO DOS EQUIPAMENTOS 
6.6.1 - A Contratada deverá disponibilizar, durante todo o período do contrato, sistema de 
gerenciamento remoto dos equipamentos que deverá possuir obrigatoriamente as funcionalidades a 
seguir: 

6.6.1.1 - O sistema de gerenciamento deverá possuir instalação local no servidor de impressão e 
recurso de acesso externo, via Web, com acesso criptografado e seguro aos administradores e 
usuários, assim como para manutenção e ajustes remotos; 
6.6.1.2 - Fornecer o status de funcionamento de cada equipamento, marca, modelo, IP de 
instalação e setor de instalação, reunindo em um único ambiente de sistema, todos os 
equipamentos em contrato separando por entidade de ensino. 

 6.6.1.3 - Fornecer os níveis dos suprimentos e peças dos equipamentos; 
 6.6.1.4 - Fornecer informações sobre problemas técnicos dos equipamentos; 

6.6.1.5 - Fornecer o contador geral de impressão, cópia, fax e scanner feitos nos equipamentos, 
com base no medidor interno do equipamento; 
6.6.1.6 - Envio automático por e-mail de alertas sobre durabilidade de suprimentos com base em 
parâmetros configuráveis; 
6.6.1.7 - Envio automático por e-mail de relatórios de produção dos equipamentos permitindo o 
controle do volume de impressão, com a opção de configuração de data de leitura, e a combinação 
de períodos de leitura; 

 6.6.1.8 - Visualização geral do parque de equipamentos; 
6.6.1.9 - Permitir acesso aos dados técnicos dos equipamentos e projeção da durabilidade dos 
suprimentos com base no perfil de utilização. 
6.6.1.10 - A Contratada será responsável por instalar, configurar e treinar os usuários do sistema; 
6.6.1.11 - A Contratada será responsável por realizar atualizações e ajustes no sistema sempre que 
for solicitado. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 
7.1 - DA CONTRATADA: 
7.1.1 - Executar os serviços fielmente, de acordo com especificações deste documento, não sendo 
admitidas quaisquer alterações sem prévio conhecimento e aprovação por parte da Contratante. 
7.1.2 - Incluir todos os custos referentes à prestação de serviços, tais como mão-de-obra, manutenção, 
administração, materiais operacionais, materiais de consumo, transporte, ferramentas, impostos, 
taxas, licenças de software, treinamentos, lucro da Contratada e o que mais for necessário para a 
perfeita execução do Contrato. 
7.1.3 - Não divulgar dados ou informações, nem fornecer cópias de relatórios e documentos a terceiros 
sem a prévia autorização, por escrito, da Contratante. 
7.1.4 - Assumir inteira responsabilidade técnica pela execução dos serviços, pela confiabilidade e 
efetividade dos trabalhos que executar.  
7.1.5 - Participar, com representante credenciado em nome da empresa Contratada, de todas as 
reuniões e outras atividades de coordenação, planejamento, acompanhamento e avaliação que 
venham a ser convocadas pela Contratante. 
7.1.6 - Utilizar, na execução do serviço contratado, pessoal que atenda, dentre outros, aos seguintes 
requisitos: 
a.1) qualificação para o exercício das atividades que lhe forem confiadas; 
a.2) bons princípios de urbanidade; 
a.3) pertencer ao seu quadro de empregados. 
7.1.7 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando 
ciência à Contratante, respondendo integralmente por sua omissão; 
7.1.8 - Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 
7.2 - DA CONTRATANTE: 
7.2.1 - Administrar o estoque de suprimento reserva, por meio de responsável indicado, onde mesmo 
será responsável por coordenar a troca, recolha dos cascos vazios e comunicar a Contratada sobre o 
uso e a necessidade de reposição. 
7.2.2 - Permitir ao pessoal técnico da Contratada, devidamente identificado, acesso aos locais e 
instalações, objeto da execução dos serviços. 
7.2.3 - Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços prestados. 
7.2.4 - Proporcionar os meios para a boa execução dos serviços, como servidores para instalação dos 
sistemas e driver, ambiente de rede organizado, tomadas elétricas dentro das normas de segurança 
entre outros recursos. 
7.2.5 - Arcar com ocasionais custos para reparos nos equipamentos gerados por mau uso dos 
colaboradores, que será devidamente comprovado por laudo técnico. 
7.2.6- Zelar pela segurança dos materiais e equipamentos estocados. 
7.2.7 - Designar responsável por fiscalizar a execução dos serviços e de responder em nome do órgão 
pela relação técnica administrativa entre as partes.  
7.2.8- Efetuar os pagamentos em dia à empresa Contratada. 
7.2.9 - Atestar as notas fiscais e ou faturas relativas aos serviços prestados.  
7.2.10 - Notificar a Contratada sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como possíveis 
irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao Contratante o direito de ordenar 
a suspensão dos serviços.  
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7.2.11 - Disponibilizar, ao final do Contrato, acesso para retirada dos equipamentos que 
eventualmente estejam instalados como empréstimo, em perfeito estado de funcionamento em até 
05 (cinco) dias úteis. 
7.2.12 - Garantir uma infraestrutura básica para o funcionamento dos equipamentos, disponibilizando 
ponto de energia, mesa para apoio dos equipamentos, ponto de rede RJ45 com acesso à internet. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:  
8.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de 
multa de mora, nas seguintes condições: 

8.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir 
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o 
contrato encontre-se parcialmente executado; 
8.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de 
execução dos serviços; 
8.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no edital de licitação e na 
Lei 8.666/93. 

8.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante 
contratado: 

(a) Advertência; 
(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre 
o saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 
(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou 
Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, 
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em 
toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que A Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c". 
8.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas 
entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e 
danos (alínea "b"). 

8.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá notificar o 
contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 
(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da Contratada reputada como infratora, a 
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motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local 
de entrega das razões de defesa. 
(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 
(dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 110 da 
Lei 8.666/1993; 
(d) A Contratada comunicará a Administração as mudanças de endereço ocorridas no curso 
da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local 
anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 
(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 
promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 
resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei 
8.666/1993. 
(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da 
Procuradoria Municipal. 

8.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 
poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 
relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 
8.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 
rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 
prestada pela Contratada. 
8.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
8.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à 
administração pública na licitação ou na execução do contrato, será objeto de imediata apuração 
observando-se o devido processo legal. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
9.1 - A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da 
Lei nº 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ADITAMENTOS: 
10.1 - O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em Lei, após manifestação 
formal da Procuradoria Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 
11.1 - A Contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste 
Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VÍNCULO: 
12.1 - O presente não gera a Contratada qualquer vínculo empregatício e ao Contratante nenhum 
encargo social ou trabalhista, sujeitando-se as partes aos princípios e normas estabelecidas pela Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO: 
13.1 - A fiscalização será realizada pela Contratante, através de servidor da Secretaria Municipal de 
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Requisitante, formalmente designado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
do contrato, competindo-lhe atestar a realização do serviço, observando as disposições deste 
Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.  
13.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a 
perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições. 
13.3 - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a Contratada da 
responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e conforme ajustado.  
14.4 - Caberá à fiscalização exercer controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à 
qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições avençadas. 
13.5 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização tomará as 
providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no 
referido Contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
13.6 - A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em nenhuma 
hipótese, as responsabilidades da empresa Contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo 
que não indicada pela fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO: 
14.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento 
ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO FORO 
15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir quaisquer questões 
oriundas da presente Contratação. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
Afonso Cláudio/ES, em _____ de ______________ de 2021. 
 
 

MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES 
LUCIANO RONCETTI PIMENTA - PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 

_______________________ 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
 
01) ______________________________ - ______________________ - CPF Nº ___________________  
                    Nome                                                          Assinatura      
 
 
02) ______________________________ - ______________________ - CPF Nº ___________________  
                    Nome                                                          Assinatura      
 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

ANEXO I-C

EDITAL

Nº000003/2021

   Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

 00001 - G  L  O  B  A  LLote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
IMPRESSÃO E CÓPIA - CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E
CÓPIA DE TECNOLOGIA LASER, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, SUPRIMENTO E
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OS EQUIPAMENTOS
DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLÁUDIO.
FRANQUIA MENSAL DE 100.400 PÁGINAS.

12,000 MESES00022177001 5016,67 60200,04

60200,04Valor Total R$

60200,04Valor Global R$  

1


