
 

 

Página 1 de 69 

 

 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE EDITAL Nº 030/2022 

 

PREGÃO PRESENCIAL 011/2022 

 

 

DECLARO QUE RETIREI O EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL EM EPÍGRAFE, CONTENDO 

043 (QUARENTA E TRÊS) FOLHAS NUMERADAS, COM O OBJETO ABAIXO ESPECIFICADO, CUJO 

ENTREGA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DAR-SE-Á ÀS 09:00 HORAS DO DIA 

24/01/2023. 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Outsourcing 

de Impressoras (locação de equipamentos de impressão multifuncionais). O serviço inclui o 

fornecimento de impressoras multifuncionais, bem como, acessórios, suprimentos, 

insumos/consumíveis (toner, cilindro),incluindo o fornecimento de manutenção corretiva e 

preventiva e assistência técnica, incluso fornecimento de peças, componentes e quaisquer outros 

elementos necessários para impressão, cópias e digitalização, exceto papel, para atender as 

necessidades das diversas secretarias da Prefeitura de Mairinque, inclusive as Escolas Municipais da 

Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por iguais períodos, até o 

limite de 48 meses, nos termos do Art. 57, IV da Lei 8666/93; nas quantidades, especificações e 

estimativas pormenorizadas constantes no Anexo I. 

 

Interessado: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade: CEP: 

Fone: 

Fax: 

E-mail: 

Contato: 

Data de retirada: 

 

 

 

 

 

 

Assinatura 
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EDITAL Nº 030/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 

DATA PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS: 24/01/2023 – ÀS 09:00 HORAS 

 

A Prefeitura Municipal de Mairinque, por solicitação das diversas Secretarias do Município de 

Mairinque, por intermédio do seu pregoeiro Sr. José Eduardo Pinheiro Lima e equipe de apoio, 

designada pela Portaria 342/2022, torna público que fará realizar-se licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de Outsourcing de Impressoras (locação de equipamentos de impressão 

multifuncionais). O serviço inclui o fornecimento de impressoras multifuncionais, bem como, 

acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis (toner, cilindro),incluindo o fornecimento de 

manutenção corretiva e preventiva e assistência técnica, incluso fornecimento de peças, 

componentes e quaisquer outros elementos necessários para impressão, cópias e digitalização, 

exceto papel, para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura de Mairinque, 

inclusive as Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, 

prorrogável por iguais períodos, até o limite de 48 meses, nos termos do Art. 57, IV da Lei 8666/93; 

conforme quantidades, especificações e estimativas pormenorizadas constantes no Anexo I. O 

procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal N.º 10.520, de 17.07.2002, no 

Decreto Municipal n.º 6.323 14 de Julho de 2017, subsidiariamente, na Lei 8.666/93 com suas 

alterações, Lei Complementar n.º 123, de 14 de Dezembro 2006. 

 

01 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

01.1. O Pregão Presencial será realizado em sessão pública sala de licitações localizada no Paço 

Municipal, sito à Avenida Lamartine Navarro, nº 514, Centro, Mairinque, Estado de São Paulo. 

 

01.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor (a) da Prefeitura Municipal de Mairinque, 

denominado (a) Pregoeiro (a), designados pela Portaria n. º 342/2022. 

 

01.3. As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e seus Anexos, que dele 

fazem parte integrante. 

 

01.4. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

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

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 

01.5. Cada licitante poderá ofertar lances no VALOR GLOBAL da Licitação.  

 

01.6. O valor total desta licitação é de: R$ 620.119,68 (seiscentos e vinte mil, cento e dezenove 
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reais e sessenta e oito centavos). 

 

02 – DO OBJETO 

 
02.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviço de Outsourcing de Impressoras (locação de equipamentos de impressão multifuncionais). O 

serviço inclui o fornecimento de impressoras multifuncionais, bem como, acessórios, suprimentos, 

insumos/consumíveis (toner, cilindro),incluindo o fornecimento de manutenção corretiva e preventiva 

e assistência técnica, incluso fornecimento de peças, componentes e quaisquer outros elementos 

necessários para impressão, cópias e digitalização, exceto papel, para atender as necessidades das 

diversas secretarias da Prefeitura de Mairinque, inclusive as Escolas Municipais da Rede Municipal de 

Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por iguais períodos, até o limite de 48 meses, 

nos termos do Art. 57, IV da Lei 8666/93; conforme quantidades, especificações e estimativas 

pormenorizadas constantes no Anexo I. 

 

03 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

03.1- Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto 

licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital. 

 

03.2. Não será permitida a participação de empresas: 

 

03.2.1. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

 

03.2.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

03.2.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedimento de contratar com esta administração 

nos termos do inciso III do Art.  87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

03.2.4. Declaradas inidôneas pelo Poder Público em ato publicado na imprensa oficial, pelo órgão 

que o praticou e ainda não reabilitadas. 

 

03.2.5. Estejam sob falência decretada, que se encontrem sob concurso de credores ou estejam em 

dissolução ou liquidação. 

 

03.2.6. Que tenham como sócio, gerente ou diretor, cônjuge, companheiro ou parente até o 

terceiro grau de servidor ou empregado público desta Administração. 

 

03.2.7. Que não estejam devidamente constituídas e formalizadas como pessoa jurídica para o 
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fornecimento do objeto licitado, nos termos da legislação brasileira;  

 

03.2.8. Que empreguem menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou que 

empreguem menores de 16 anos em qualquer trabalho (Decreto nº 4.358/02), salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos (Lei nº 9.854/99); 

 

03.2.9.  Que foram proibidas de contratarem com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, 

§ 8º, V, da Lei nº 9.605/98; 

 

03.2.10. Que foram proibidas de contratarem com o Poder Público, nos termos do Art. 12 da Lei nº 

8.429/92; 

 

04 – DO CREDENCIAMENTO 

 

04.1. No dia, hora e local estipulado no preâmbulo deste edital, os licitantes deverão estar 

representados por agentes credenciados, com poderes para formular lances, negociar preços e 

praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as 

fases licitatórias o qual far-se-á através de instrumento público ou particular, em original ou cópia 

autenticada, devendo obrigatoriamente apresentar os dados constantes do Anexo II 

 

04.1.1 O documento de credenciamento (Anexo II), a declaração de cumprimento dos requisitos de 

habilitação (anexo III) e a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte (anexo IV), 

deverão ser entregues, no início da sessão, juntamente com a respectiva cédula de identidade ou 

documento equivalente, com foto, em separado dos envelopes “proposta” e “habilitação”.  

04.1.1.1. O documento de credenciamento (Anexo II), quando não acompanhado de procuração, 

deverá ter a firma reconhecida do signatário e ser apresentado junto à cópia autenticada do ato 

constitutivo da empresa. 

 

04.1.2. Em atendimento aos termos da Lei Complementar 123 com as alterações da Lei 

Complementar 147/2014, a licitante deverá comprovar no ato de credenciamento, se for o caso, 

tratar-se de microempresa ou empresa de pequeno porte (EPP), mediante apresentação da 

declaração do Anexo IV. 

 

04.1.3. Sendo o representante sócio ou dirigente do licitante, deverá apresentar cópia autenticada 

do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos os seus poderes.  

 

04.1.4. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 

desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de 
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se manifestar e responder pelo licitante durante os trabalhos. 

 

04.1.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 

 

05 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 

 

05.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, 

em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa a razão social da 

empresa licitante, bem como o número do presente Pregão, a saber: 

 

Envelope n. º 01 – Proposta  

Prefeitura Municipal de Mairinque 

Empresa: 

Pregão Presencial nº.  011/2022 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

Outsourcing de Impressoras (locação de equipamentos de impressão multifuncionais). O serviço 

inclui o fornecimento de impressoras multifuncionais, bem como, acessórios, suprimentos, 

insumos/consumíveis (toner, cilindro),incluindo o fornecimento de manutenção corretiva e 

preventiva e assistência técnica, incluso fornecimento de peças, componentes e quaisquer outros 

elementos necessários para impressão, cópias e digitalização, exceto papel, para atender as 

necessidades das diversas secretarias da Prefeitura de Mairinque, inclusive as Escolas Municipais da 

Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por iguais períodos, até o 

limite de 48 meses, nos termos do Art. 57, IV da Lei 8666/93; conforme quantidades, especificações 

e estimativas pormenorizadas constantes no Anexo I. 

Encerramento – 09:00 Horas do dia 24/01/2023 

 

Envelope n. º 02 – Documentos  

Prefeitura Municipal de Mairinque  

Empresa: 

Pregão Presencial nº.  011/2022 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

Outsourcing de Impressoras (locação de equipamentos de impressão multifuncionais). O serviço 

inclui o fornecimento de impressoras multifuncionais, bem como, acessórios, suprimentos, 

insumos/consumíveis (toner, cilindro),incluindo o fornecimento de manutenção corretiva e 

preventiva e assistência técnica, incluso fornecimento de peças, componentes e quaisquer outros 

elementos necessários para impressão, cópias e digitalização, exceto papel, para atender as 

necessidades das diversas secretarias da Prefeitura de Mairinque, inclusive as Escolas Municipais da 

Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por iguais períodos, até o 

limite de 48 meses, nos termos do Art. 57, IV da Lei 8666/93; conforme quantidades, especificações 

e estimativas pormenorizadas constantes no Anexo I. 

Encerramento – 09:00 Horas do dia 24/01/2023 
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05.1.1. A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para desclassificação do 

licitante que poderá inserir as informações faltantes no ato da entrega. 

 

05.1.2. Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope 2 – Habilitação antes do envelope 1 – 

Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes ou mesmo havendo, por um 

lapso, será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os 

presentes não sendo motivo de inabilitação. 

 

6.  DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES  

 

06.1.  O Envelope “1” – PROPOSTA, deverá conter o Proposta do licitante, de acordo com o disposto 

no item 7. 

 

06.2. O Envelope “2” – HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de que trata o Anexo V deste 

Edital. 

 

07 – ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA 

 

(OBS. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 COM AS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 

147/14, SERÁ DADA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA AS MICRO EMPRESAS (ME) OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE (EPP) DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADA ESSA SITUAÇÃO NA FORMA DA 

LEI) 

 

07.1 - A proposta deverá ser preenchida, devidamente assinada, com identificação clara do 

subscritor, em envelope fechado e indevassável, em obediência aos elementos contidos neste 

edital, e não deverá conter rasuras, emendas ou entrelinhas, nem tampouco vantagens não 

previstas no Edital. Nela deverão estar contidos: 

 

a – Valor do serviço para todos os itens, contendo apenas duas casas decimais, conforme 

descrição contida no Anexo I do Edital. 

 

b - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da entrega 

dos envelopes; 

 

07.2 – No preço proposto, deverá estar incluso, além dos lucros, todos os custos operacionais da 

atividade, inclusive locomoção, prestação dos serviços de os tributos eventualmente devidos, bem 

como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pela 

execução dos serviços objeto desta licitação. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou 
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indiretas, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos 

preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título. 

 

07.3 A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante: 

 

07.3.1. Do prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega das 

propostas. 

  

07.4 A proposta escrita de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 

07.5 O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL, satisfeitos todos os 

termos estabelecidos neste ato convocatório. 

 

07.6. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

 

07.6.1. Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável; 

 

07.6.2. Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidade ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento; 

 

07.6.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas 

neste edital; 

 

07.6.4. Que ofertarem preços excessivos ou inexequíveis tomando como parâmetro para sua 

aferição o disposto no art. 48, inciso II § 1º e § 2º da Lei 8666/93 e alterações posteriores. 

 

07.7 – Não se admitirá proposta que apresente valor simbólico, irrisório ou zero, ou mais de um 

preço para prestação de serviço do objeto. 

 

07.8 - Não serão aceitas as propostas apresentadas em cópias extraídas por fac-símile, escaneadas e 

enviadas por e-mail ou em cópias reprográficas, sendo admitidas apenas proposta na via original. 

 

08 – ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

08.1 - O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá conter os documentos necessários à habilitação em 

conformidade com o Anexo V do Edital. 

 

08.2. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA HABILITAÇÃO 
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08.2.1. O Certificado de Registro Cadastral substitui os documentos enumerados nos Arts. 28 a 31 

da Lei 8666/93 quanto às informações disponibilizadas em sistema informatizado de consulta 

direta indicado no edital, obrigando-se a parte a declarar, sob as penalidades legais, a 

superveniência de fato impeditivo da habilitação. 

 

08.2.2. Os documentos solicitados para habilitação poderão ser apresentados em seus originais, 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor(a) público 

(exceto quando expresso no documento, a obrigatoriedade da apresentação no original) ou, por 

publicação em órgão de imprensa oficial. 

 

08.2.3. Em todas as hipóteses referidas nos itens do Anexo V, não serão aceitos protocolos e nem 

documentos com prazo de validade vencido. 

 

08.2.3.1. Em caso de ME e EPP, nos termos do Art. 43 e seus parágrafos da LC 123/2006, havendo 

restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 

(cinco)  dias úteis, a contar do momento em que houver a adjudicação ao vencedor, prorrogável 

pelo mesmo prazo, mediante requerimento e a critério da administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou  parcelamento do débito para a emissão de novas 

certidões negativas ou positivas com efeito de negativas, sob pena de decadência do direito de 

contratar, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

08.2.4. Se houver impossibilidade de apresentação de qualquer documento por motivo de greve 

ou suspensão de expediente do órgão emissor, apresentar declaração em papel timbrado da 

empresa licitante, assinado por seu representante legal, de que não está em débito com o referido 

órgão e que, finda a greve, se compromete a apresentar o documento atualizado, para fins de 

direito, independentemente da fase em que se encontrar o processo licitatório, sujeitando-se, no 

caso de não apresentação, às penalidades legais. 

 

08.3. – Será INABILITADA a licitante que: 

 

08.3.1. Declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir estando sujeito às 

penalidades previstas no item 15.2.6 do edital sem prejuízo do disposto no Art. 90 da Lei 8666/93 e 

alterações posteriores.  

 

8.3.2. Não apresentar da documentação exigida para habilitação; apresentar documentos com 

prazo de validade vencido ou substituir documentos exigidos para habilitação por protocolos de 

requerimento de certidão, depois de verificada a inaplicabilidade dos itens 9.14 e 9.15; 
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09 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

09.1. No dia, horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

 

09.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro(a) a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III do Edital e 

os envelopes nº. 01 – Proposta e nº. 02 – Documentos. 

 

09.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, 

por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

 

09.4. A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará ao atendimento das condições e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas conforme 

item 7.6 do edital. 

 

09.4.1 Para efeitos do disposto no item anterior, o(a) Pregoeiro(a) promoverá diligência para 

verificação da compatibilidade do preço proposto com os de mercado, mediante análise da 

pesquisa de preços constante no processo. 

 

09.5. Com referência aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções necessárias, no 

caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas 

serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

 

09.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

 

a.  Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superior 

àquela; 

 

b. Não havendo pelo menos 03 (três) proposta na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 0 3 (três). 

No caso de empate dos descontos, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

 

c. Para efeito de seleção será considerado o MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

09.7. O(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente as licitantes autoras das propostas selecionadas 
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a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os 

demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de 

preços. 

 

09.7.1. Se os valores de duas ou mais propostas escritas, ficarem empatadas, será realizado 

sorteio para definir qual das licitantes registrará primeiro o seu lance verbal. 

 

09.7.2. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam necessárias. 

 

09.7.3. Não serão aceitos lances verbais com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado, 

podendo o (a) pregoeiro (a) negociar com as licitantes visando estabelecer um intervalo razoável 

entre os lances ofertados. 

 

09.7.4. Será vencedora da etapa dos lances verbais, aquela que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

09.7.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo (a) pregoeiro (a) 

implicará na exclusão da etapa correspondente não o prejudicando nos demais lotes quando 

houver. 

 

09.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 

 

09.9. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas 

e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

 

09.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada; 

 

09.9.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, 

situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 

 

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 

proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da 

convocação do(a) Pregoeiro(a), sob a pena de preclusão; 

 

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 09.9.1 será 
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realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a 

preferência e apresentar nova proposta; 

 

c) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 

respeitada a ordem de classificação. 

 

09.9.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da 

fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 

09.9.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-

se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto 

no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na 

hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas 

propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 09.9.1. 

 

a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 

configurada a hipótese prevista no item 09.9.4, será declarada a melhor oferta aquela proposta 

originalmente vencedora da fase de lances. 

 

09.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas em ordem decrescente todas as propostas, 

inclusive aquelas que não participaram da etapa de lances verbais, considerando para as que 

participaram o último preço ofertado. 

 

09.11. O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com a licitante autora da oferta de menor preço com 

vistas à redução do preço. 

 

09.12. Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito. 

 

09.13. Considerada aceitável a oferta de MENOR PREÇO GLOBAL, será aberto o envelope nº 02, 

contendo os documentos de habilitação da licitante. 

 

09.14. Eventuais falhas ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 

sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 

09.15. A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverão ser anexados nos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 
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09.16. A Administração não se responsabilizará por eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

 

09.17. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

09.18. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante não atender as exigências e condições para 

habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o 

seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 

habilitação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os 

requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora. 

 

10 – DOS RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

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

sua intenção. O (a) Pregoeiro (a) tomará por termo a intenção de recorrer, o nome do recorrente e as 

razões do recurso, recebendo-o neste ato. Poderá o recorrente, suplementarmente, no prazo de 03 

(três) dias apresentar suas razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos que se encontrará no Departamento de 

Materiais e Suprimentos da Prefeitura de Mairinque. 

 

10.1.1 – As razões de recurso e eventuais contrarrazões deverão ser protocoladas junto ao 

Departamento de Licitações, no Prédio do Paço Municipal da Prefeitura Municipal de Mairinque. 

 

10.1.2. Não serão conhecidas as razões de recurso que não guardarem similaridade com os 

fundamentos apontados na ata da sessão nem os remetidos por correio eletrônico, fac-símile ou 

qualquer outro meio que não pelo protocolo pessoal. 

 

10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do 

direito recurso ou no não recebimento do recurso pelo(a) Pregoeiro(a), e consequente, adjudicação 

do objeto do certame pelo(a) Pregoeiro(a) à licitante vencedora e encaminhamento do processo à 

autoridade competente para homologação. 

 

10.3. Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) o decidirá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, e dará 

sequência aos atos subsequentes necessários. 
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10.4. Decididos os recursos e se for o caso de inabilitação ou a desclassificação vencedor do item, 

o(a) Pregoeiro(a) passará aos proponentes subsequentes, nos moldes do inciso XVII do Art. 4º da Lei 

10.520/2002 ou, sendo outro o caso, decretará a regularidade ou irregularidade dos atos 

praticados, adjudicando o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

 

10.5. O recurso terá efeito suspensivo, conforme inciso XXI do Art. 4° da Lei 10520/2002 o seu 

acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

10.6. A adjudicação será feita de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos neste 

Edital. 

 

11 - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

11.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Mairinque 

firmará contrato específico com a adjudicatária vencedora visando à execução do objeto desta 

licitação. 

11.2. O adjudicatário será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da 

convocação, assinar o termo de contrato. 

 

11.3. No ato da assinatura do contrato o adjudicatário deverá: 

 

11.3.1. Apresentar procuração com firma devidamente reconhecida em cartório competente, 

outorgando poderes ao seu representante para assinar o contrato em nome da empresa; 

 

11.3.2. Se no ato da assinatura do contrato, as certidões relativas ao FGTS, INSS e Débitos de 

Tributos Mobiliários, apresentadas na licitação estiverem vencidas, a licitante ME/EPP deverá 

reapresentar novas com validade em vigor. 

 

11.4.  Constituem motivos para o cancelamento do contrato as situações referidas nos artigos 77 e 

78 da Lei 8.666/93 e suas alterações, reconhecidos os direitos da Administração nos termos do 

artigo 58 da Lei 8.666/93, no que couber; 

 

12 – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DA VIGÊNCIA. 

 

12.1. – Os serviços deveram ser prestados imediatamente após Ordem de serviço da Secretaria de 

Informática.   

 

  12.2. A empresa vencedora deverá se responsabilizar integralmente por qualquer problema com a 

prestação do serviço, qualidade, procedência do serviço, mesmo que constatado o problema após 
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a sua aceitação pela Prefeitura de Mairinque. 

 

12.3. O prazo de vigência da prestação de serviços será de 12 meses, podendo ser prorrogado nos 

termos do Art. 57, IV da Lei 8666/93. 

 

12.4. O(s) serviços deverá(ão) atender as especificações e quantidades previstas no Anexo I do 

Edital. 

 

13 – DOS PAGAMENTOS E DO REALINHAMENTO DOS PREÇOS 

 

13.1 – Após a aprovação dos serviços pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, a CONTRATADA 

emitirá a Fatura ou Nota Fiscal, em conformidade com o(s) serviços prestados (s). 

 

13.2 – A Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

apresentação da fatura ou nota fiscal, para aceitá-la ou rejeitá-la. 

 

13.2.1. Deverá constar no documento fiscal n. º do empenho, bem como Banco, n. º da Agência 

Bancária e n.º da Conta Corrente, sem os quais o pagamento ficará retido por falta de informação 

fundamental. 

 

13.2.2. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento 

previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do documento corrigido. 

 

13.2.3. A CONTRATADA não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar 

os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no artigo 78, inciso XV, da Lei. 

 

13.3 A fatura ou nota fiscal não aprovada pela Secretaria será devolvida à CONTRATADA para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 

estabelecido no subitem 13.2, a partir da data de sua reapresentação. 

 

13.4 A Prefeitura efetuará o pagamento MENSALMENTE em até 20 (vinte) dias após a entrega, 

acompanhado da Nota Fiscal ou nota fiscal eletrônica (Protocolo ICMS 42 de 03.07.2009), se for o 

caso e devidamente conferida pelo setor requisitante, estando o(s) serviço(s) de acordo com a 

aceitabilidade do setor requisitante, observando as exigências deste edital. 

 

13.5 Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos, impostos e taxas decorrentes 

do objeto deste edital.  

 

13.6. Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado.  
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13.7 - A CONTRATADA terá direito à atualização financeira dos valores não pagos após prazo 

estabelecido do item 14.5 até a data do efetivo pagamento, os quais serão corrigidos pela variação 

do IPCA, bem como, penalização no valor de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) sobre a parcela 

devida. A Prefeitura não fará antecipação de pagamentos, mas poderá compensar eventuais valores 

devidos à Detentora, com créditos que eventualmente a municipalidade venha a ter, 

exclusivamente no montante dos valores apurados.  

 

13.8 - Os preços dos serviços licitados constituirão, a qualquer título, a única e completa 

remuneração e os pagamentos não isentarão a CONTRATANTE da responsabilidade pela correta 

prestação do serviço. 

 

13.9 DO REALINHAMENTO DE PREÇOS 

 

13.9.1. Durante a vigência deste contrato, poderá ocorrer que os preços dos serviços licitados 

fiquem superiores aos praticados no mercado sendo que, neste caso, dependente de solicitação da 

CONTRATADA, o preço dos serviços licitados e constante no contrato poderá ser revisto em 

decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão responsável 

convocar a CONTRADA para estabelecer o novo valor. 

 

13.9.2. Os preços dos serviços licitados poderão ser majorados mediante solicitação da 

CONTRATADA, desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a 

variação anormal de preços do mercado. 

 

13.9.3. Os novos preços somente serão válidos após a sua publicação no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo e retroagirão à data do pedido de adequação de preços formulado pela CONTRATADA, 

para efeito do pagamento do serviço contratado após o citado pedido. 

 

14 – DAS RESPONSABILADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

14.1. A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços em conformidade à cláusula 12 deste edital.  

 

14.2. Não será permitida a subcontratação para o objeto do presente Edital.  

 

14.3. A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho, 

adotando para tanto todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos ou 

prejuízos que vier a causar a terceiros, em decorrência da prestação do serviço, seja por ato próprio 

ou de seus prepostos, sem qualquer responsabilidade ou ônus para a Prefeitura por indenizações 

ou ressarcimentos devidos.  
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14.4. Além das responsabilidades estabelecidas na Lei 8.666/93, com suas alterações e no Pregão 

Presencial, a CONTRATADA será responsável por todas as obrigações e despesas relacionadas à 

prestação dos serviços, tais como transporte, garantias, obrigações trabalhistas, previdenciárias ou 

securitárias, relativas ao pessoal que será empregado na prestação do serviço. A Prefeitura não 

assumirá, em nenhuma hipótese, qualquer obrigação trabalhista decorrente da execução do 

serviço. 

 

14.5. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos, impostos e taxas, o 

cumprimento integral da Legislação Trabalhista, Lei 6514/77, Portaria 3214/78 especialmente os 

dispositivos da NR 18, a observância e cumprimento do o disposto no artigo 7º inciso 33 da 

Constituição Federal com a redação dada pela Lei 9.854/00 e ainda o cumprimento de convenções 

ou acordos coletivos que tenham incidência no município de Mairinque e demais responsabilidades 

decorrentes do objeto deste edital. 

 

15 DAS PENALIDADES  

 

15.1 A desistência da proposta, a não assinatura do Contrato e do Termo de Ciência e Notificação 

no prazo fixado neste edital e a declaração de que cumpre os requisitos de habilitação e não os 

cumprir ensejará: 

 

15.1.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da proposta; 

 

15.1.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de 

Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores 

do Município de Mairinque por até 2(dois) anos. 

 

15.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, 

o não cumprimento, por parte da empresa CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a 

infringência de preceitos legais pertinentes ensejará, segundo a gravidade da falta, as aplicações 

das seguintes penalidades: 

 

15.2.1. Advertência, que será registrada no nome da empresa no Cadastro de Fornecedores do 

Município de Mairinque; 

 

15.2.2. Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total do empenho, por dia de atraso na 

prestação dos serviços, até 10(dez) dias. 

 

15.2.2.1. Decorridos os dez dias previstos no item 15.2.2 ou em caso de falta grave ou reincidência 
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dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções previstas neste edital, o contrato será 

rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por cento) sobre seu valor, bem como 

será aplicada a pena de Suspensão do Direito de Licitar e contratar com a Prefeitura de Mairinque 

por até 2(dois) anos; 

 

15.2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho por inexecução parcial das 

obrigações assumidas sem prejuízo da rescisão do contrato, no caso de reincidência e suspensão 

temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o 

impedimento de com ela contratar, por até 02 (dois) anos; 

 

15.2.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato por inexecução total das 

obrigações assumidas sem prejuízo da rescisão do contrato e suspensão temporária ao direito de 

licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o impedimento de com ela contratar, 

pelo prazo de 02 (dois) anos; 

 

15.2.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato no caso de rescisão por 

culpa da CONTRATADA sem prejuízo da suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura 

Municipal de Mairinque, bem como o impedimento de com ela contratar, por até 02 (dois) anos; 

 

15.2.6. A Suspensão do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque será aplicada 

também ao(s) licitante(s) que retarde(em) a execução do pregão, causando tumulto, 

desrespeitando o(a) Pregoeiro(a) ou outro membro da comissão de licitação, faltando com 

urbanidade com os outros licitantes ou outra conduta que o(a) Pregoeiro(a) entenda com 

desrespeitosa ou indigna para a ocasião. 

 

15.2.7. Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave dolosa tais 

como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação perante 

a Prefeitura Municipal de Mairinque, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

 

15.3. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa 

CONTRATADA se for o caso, ou cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

15.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa CONTRATADA da reparação das 

eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à Prefeitura Municipal de Mairinque.  

 

15.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 
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cabíveis inclusive a suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 

Município de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de 

Fornecedores do Município de Mairinque, por até 2 (dois) anos. 

 

15.6. A advertência e a anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser aplicadas 

quando ocorrer descumprimento das obrigações editalícias ou das obrigações assumidas no 

Contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e 

comprovados, desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou 

declaração de inidoneidade.  

 

15.7. Sem prejuízo das sanções previstas no item 15 e subitens, poderão ser aplicada à 

inadimplente outras contidas na Legislação mencionada. 

 

15.8. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e demais 

sanções, inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente ou circunstância 

desabonadora da empresa ou dos seus sócios. 

 

15.9. A rescisão dar-se-á também, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 e 

incisos da mesma Lei. 

 

15.10. Os casos cancelamento de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

15.11. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo. 

 

16. RECURSOS FINANCEIROS 

 

16.1 O valor estimado para esse certame é de R$ 620.119,68 (seiscentos e vinte mil, cento e 

dezenove reais e sessenta e oito centavos). 

 
- Dotação: 033 – Vínculo: 02.110.00 – Programática: 06.181.0001 – Ação: 2178 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 047 – Vínculo: 01.110.00 – Programática: 06.182.0001 – Ação: 2324 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 057 – Vínculo: 01.510.00 – Programática: 08.122.0004 – Ação: 2006 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 074 – Vínculo: 01.510.00 – Programática: 08.122.0004 – Ação: 2176 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 



 

 

Página 19 de 69 

 

- Dotação: 075 – Vínculo: 01.510.00 – Programática: 08.122.0004 – Ação: 2008 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 105 – Vínculo: 05.510.00 – Programática: 08.244.0005 – Ação: 2010 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 142 – Vínculo: 01.110.00 – Programática: 03.091.0007 – Ação: 2060 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 152 – Vínculo: 01.110.00 – Programática: 04.127.0008 – Ação: 2062 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 161 – Vínculo: 01.220.00 – Programática: 12.122.0009 – Ação: 2064 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 200 – Vínculo: 01.220.00 – Programática: 12.361.0012 – Ação: 2074 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 201 – Vínculo: 01.210.00 – Programática: 12.365.0013 – Ação: 2076 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 227 – Vínculo: 01.110.00 – Programática: 13.392.0020 – Ação: 2086 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 237 – Vínculo: 01.110.00 – Programática: 04.123.0023 – Ação: 2094 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 252 – Vínculo: 01.110.00 – Programática: 04.122.0028 – Ação: 2108 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 261 – Vínculo: 01.110.00 – Programática: 15.451.0026 – Ação: 2110 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 311 – Vínculo: 05.300.19 – Programática: 10.301.0029 – Ação: 2236 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 342 – Vínculo: 01.110.00 – Programática: 27.812.0021 – Ação: 2022 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 356 – Vínculo: 01.110.00 – Programática: 04.122.0025 – Ação: 2280 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 
 

17 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

 

17.1. Os interessados poderão formalizar consultas via fone (11) 4718 – 8655, (11) 4718 - 8741 ou 

(11) 4718 – 8714, informando o número da licitação, ou diretamente na Divisão de Licitações. 

 

17.2. Em caso de não solicitação, pelas licitantes, de esclarecimentos ou informações, pressupõe- 
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se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, 

posteriormente, o direito a qualquer reclamação. 

 

17.2.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos deverá ser dirigido ao Pregoeiro(a) através do e-mail 

jose.pinheiro@mairinque.sp.gov.br ou protocolado junto a Divisão de Materiais, situada a Av. 

Lamartine Navarro, nº 514, Centro – Mairinque - SP CEP. 18.120-000, telefone (11) 4718-

8655/8714, em dias úteis, no horário de 09:00 às 16:00 horas, dentro dos prazos estipulados por 

este Edital. 

 

17.3. Para eventual exercício do direito de impugnar os termos do Edital do presente PREGÃO 

PRESENCIAL conforme disposto no Artigo 41 da lei 8.666/93, os interessados deverão protocolizar 

expediente dirigido ao Sr Prefeito Municipal na Av. Lamartine Navarro, nº 514, Centro – 

Mairinque, Estado de São Paulo no Serviço de Protocolo no horário das 09:00 às 16:00 horas. 

 

18.  FISCALIZAÇÃO       

 

18.1. Prefeitura designa Alexandre Faria Pierini – Secretário Municipal da Informática, para 

representa- lá na qualidade de fiscalizador e gestor deste contrato. O fiscalizador poderá designar 

outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da fiscalização.  

 

18.1.1. Se houver alteração do fiscalizador, o setor responsável deverá comunicar a esta Secretaria. 

 

18.1.2. Eventual alteração do fiscalizador será formalizada por apostilamento, assinado pelo 

Secretário(a) da Administração. 

 

18.2. Ao término do contrato, o fiscalizador informará sobre o desempenho da contratada, por meio 

do Termo de Encerramento Contratual, cuja finalidade será fornecimento de Atestado de 

Capacidade Técnica, que porventura vier a ser solicitado. 

 

19. DOS ANEXOS 

 

19.1. Fazem parte integrante e indissociável deste Edital, como se nele estivessem transcritos, os 

seguintes Anexos: 

 

* Anexo I – Especificação, quantidades e acondicionamento do Objeto; 

* Anexo II – Modelo de Credenciamento 

* Anexo III – Modelo Declaração de Pleno atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

* Anexo IV – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

mailto:jose.pinheiro@mairinque.sp.gov.br
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* Anexo V – Documentos para Habilitação; 

* Anexo VI – Modelo Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho; 

* Anexo VII – Modelo Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

* Anexo VIII – Modelo da Minuta de Contrato. 

* Anexo IX – Modelo de Proposta. 

* Anexo X – Termo de Ciência e Notificação 

* Anexo XI – Declaração de documentos à disposição do Tribunal; 

 

20 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

20.1. A presente licitação poderá ser revogada pela Prefeitura Municipal de Mairinque, no todo ou 

em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato supervenientes comprovados, ou 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado para o 

conhecimento dos participantes da licitação. A Prefeitura poderá, ainda, prorrogar, a qualquer 

tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

 

20.2. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Prefeitura Municipal de Mairinque não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

20.3. 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 ou a 

inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da licitante que o 

tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato ou do pedido de 

compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

20.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

 

20.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se- á 

o do vencimento. Só se iniciam e encerram os prazos em dias de expediente na Prefeitura 

Municipal de Mairinque. 

 

20.6. É facultado ao Pregoeiro(a), ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à 

inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão pública 

do Pregão. 

 

20.7. As licitantes intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão fazê-lo no 
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prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/ inabilitação. 

 

20.8. O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importara no afastamento da 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

 

20.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público da Administração, 

a finalidade e a segurança da contratação. 

 

20.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às licitantes por 

qualquer meio que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa Oficial 

do Estado de São Paulo. 

 

20.11. A simples participação da licitante nesta licitação implicará a aceitação de todos os termos e 

condições deste Edital. 

 

20.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação ao contrário do(a) Pregoeiro(a). 

 

20.13. O Edital encontra-se disponível na Divisão de Licitações, situada a Avenida Lamartine 

Navarro, nº 514, Centro, Mairinque-SP, CEP 18.120-000, em dias úteis, no horário de 09:00 às 

16:00 horas. Os interessados no edital também poderão consultá-lo e/ou obtê-lo mediante o 

acesso ao site da prefeitura www.mairinque.sp.gov.br na aba licitações. 

 

20.14. Os casos omissos serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a) em conformidade com as disposições 

constantes do presente Edital, legislação pertinente e jurisprudência dos Tribunais pátrios. 

 

20.15. Para todas as questões suscitadas na execução deste certame, que não forem resolvidas 

administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Mairinque, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Mairinque, 03 de Janeiro de 2023. 

 

 

Antônio Alexandre Gemente 
Prefeito Municipal 

http://www.mairinque.sp.gov.br/


 

Página 23 de 69 

 

ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 
 

===================================================== 
Termo de Referência: Especificação e quantidades do Objeto 

===================================================== 
 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Outsourcing de Impressoras 

(locação de equipamentos de impressão multifuncionais). O serviço inclui o fornecimento de 

impressoras multifuncionais, bem como, acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis (toner, 

cilindro),incluindo o fornecimento de manutenção corretiva e preventiva e assistência técnica, 

incluso fornecimento de peças, componentes e quaisquer outros elementos necessários para 

impressão, cópias e digitalização, exceto papel, para atender as necessidades das diversas 

secretarias da Prefeitura de Mairinque, inclusive as Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino, 

pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por iguais períodos, até o limite de 48 meses, nos 

termos do Art. 57, IV da Lei 8666/93. 

 

2. OBJETIVO 

 

2.1. Proporcionar a Prefeitura de Mairinque a prestação de serviço de Locação de Impressoras 

Multifuncional, visando a unificação e a padronização do parque de impressoras, gerando desta 

forma uma condição análoga de custo e de serviços, que permitirá o controle efetivo dos custos de 

impressão em todas as Pastas, através do uso de um único sistema de controle. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

3.1. A contratação deste serviço visa à continuidade do modelo utilizado, o qual vem através do 

tempo mostrando um modelo consciente, econômico, sustentável e eficaz, capaz de atender a 

demanda de impressão, cópia e digitalização através da instalação de equipamentos e fornecimento 

de suprimentos, atendendo de forma continuada e controlada, evitando desperdícios e 

descontinuidade dos serviços. 

 

3.2. A opção pela contratação dessa modalidade de serviço se deu pelos seguintes benefícios: 

 

3.2.1. Proporcionar redução de custos com os insumos/consumíveis, visto que estes já estão 
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inclusos no objeto deste Termo de Referência, não sendo necessário custo adicional; 

 

3.2.2. Proporcionar a gestão centralizada do serviço de páginas impressas, digitalizadas e copiadas 

que em consequência possibilita a obtenção de indicadores de qualidade, desempenho, 

disponibilidade, utilização de recursos e custos, de forma mais ágil e exata, permitindo melhor 

planejamento, tomadas de decisão e ações rápidas, cada vez mais demandadas pelos ambientes 

produtivos; 

 

3.2.3. Permitir a eliminação da necessidade de infraestrutura de logística para atendimento de 

solicitações e distribuição de insumos/consumíveis, além de instalação e manutenção dos 

equipamentos disponibilizados para a prestação dos serviços; 

 

3.2.4. Reduzir as interrupções dos serviços de impressão, através da implantação e aplicação de 

níveis de serviço (SLA); 

 

3.2.5. Permitir a aplicação do conceito de Centro de Custos, na contabilização das impressões 

realizadas pelos departamentos, por ilha de impressão, ou similar, promovendo assim controle e 

racionalização de custos mais eficazes; 

 

3.2.6. Proporcionar uniformização e padronização dos produtos de impressão; 

 

3.3. Espera-se que os benefícios mencionados sejam ampliados em função da manifestação de 

adesão a esse modelo de solução de impressão, e do consequente aumento de oferta de mercado e 

da evolução das tecnologias de impressão e da atualização tecnológica. 

 

3.4. Deve-se ressaltar que esse é um modelo que minimiza sobremaneira a possibilidade de 

interrupção dos serviços de impressão, que têm como consequência, a paralisação dos serviços 

internos dos Órgãos/Entidades e os serviços prestados pelo Estado aos cidadãos. 

 

3.5. A contratação em Lote Único é a melhor escolha, uma vez que além de insumos variados, 

manutenção, controle via softwares de impressão, monitoramento e gestão, bem como pouca 

variação de modelos de equipamentos e logística de atendimento em todos os pontos 

determinados pela Prefeitura. 

 

3.6. Por se tratar de um processo que envolve além de todos os insumos, uma logística de 

atendimento, licitarem em vários lotes causaria um aumento significativo de custo, fato que será 

sensivelmente reduzido na licitação em Lote Único, uma vez que a empresa vencedora terá um 
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volume maior de atendimento e isto proporcionara um custo mais vantajoso na proposta de preço. 

 

3.7. Portanto a contratação em lote único de solução contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de Locação de Impressoras Multifuncional, incluindo todos os insumos 

necessários, exceto papel, e a logística de atendimento, tanto para entrega de materiais quanto 

para atendimentos preventivos e troca de equipamentos, compreendendo instalação, configuração, 

treinamento de uso, com substituição de peças defeituosas por novas peças originais e 

fornecimento, durante toda a vigência do contrato e especificações constantes neste Termo de 

Referência, está de acordo com o artigo 15, Inciso I da Lei Federal n° 8.666/93, cujo objeto faz parte 

do termo de referência em análise. 

 

4. BENEFÍCIOS 

 

4.1. Obter melhor qualidade de impressão, cópias e digitalização com a utilização de suprimentos 

originais e equipamentos padronizados; 

4.2. Controles dos recursos de impressão, cópias, digitalização e seus insumos, por setor ou 

departamento, através de software especializado; 

 

4.3. Melhor distribuição das estações de impressão, cópias e digitalização; 

 

4.4. Suprir as demandas de impressão, cópias e digitalização com serviços de qualidade, 

equipamentos modernos e adequados com mais agilidade, segurança e confiabilidade; 

 

4.5. Manter ou melhorar qualitativamente e quantitativamente os serviços de impressão, cópias e 

digitalização, com constante manutenção e atualização tecnológica de equipamentos que atendam 

as características dos documentos; 

 

4.6. Diminuir tempo do atendimento das solicitações de serviços, reparos e ou manutenção aos 

equipamentos, melhorando sensivelmente os índices de disponibilidade dos equipamentos; 

 

4.7. Logística de suprimentos, onde se encontram os equipamentos instalados, por conta da 

CONTRATADA gerando economia com deslocamentos, diárias e combustível na manutenção, dentre 

outros, buscando atendimento eficiente e otimizado aos serviços de impressão, cópias e 

digitalização; 

 

4.8. Economizar recursos financeiros e de pessoal, uma vez que os serviços relacionados à 

Tecnologia da Informação possuem alto custo quando de sua aquisição e são desvalorizados 
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rapidamente, sobrecarregam as Órgãos/organizações que os adquirem, devido ao alto custo de 

manutenção e suprimentos, assim como a obsolescência precoce; 

 

4.9. Eliminação de desperdícios; 

 

4.10. Proatividade nas soluções a serem implementadas por pessoal técnico especializado. 

 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING 

 

5.1. A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de impressão, acessórios e softwares 

associados, contemplando inclusive a instalação nas dependências da CONTRATANTE, a devida 

manutenção, nas quantidades, especificações técnicas e demais características constantes o Termo 

de Referência deste Edital e a disponibilização de um Técnico em TI, com Ensino Superior, alocado 

dentro das dependências da CONTRATADA, permitindo assim um melhor e mais rápido 

atendimento aos chamados. As custas com esse técnico deve ser de única e exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA; 

 

5.2. Todos os equipamentos fornecidos deverão possuir interface de rede. Os ativos de rede 

necessários para ativação dos equipamentos, bem como o devido fornecimento de energia ficarão a 

cargo da CONTRATANTE; 

 

5.3. Todos os equipamentos e acessórios deverão ser obrigatoriamente disponibilizados pela 

CONTRATADA; 

 

5.4. No caso de algum equipamento inicialmente fornecido for descontinuado pelo fabricante, ou 

nos casos de ampliações de estações de trabalho ou mesmo substituição de equipamentos 

defeituosos, fica o CONTRATADO obrigado a substituir o equipamento por um de capacidade 

técnica igual ou superior, mantido o preço praticado no Contrato para o item alterado. 

 

5.5. O início da prestação dos serviços deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis a partir da 

assinatura e efetivação do contrato; 

 

5.6. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados no prazo de até 10 (dez) dias úteis a partir 

da data da solicitação de instalação, conforme demanda de utilização, mediante solicitação por 

escrito da CONTRATANTE. Juntamente com os equipamentos, deverão ser entregue toner e cilindro 

para no mínimo 2 (dois) meses de uso, baseado no consumo informado neste Termo de Referência; 
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5.7. A CONTRATADA deverá fornecer os estabilizadores/transformadores de voltagem para os 

equipamentos assim como adaptadores para a conexão deles com a rede elétrica da 

CONTRATANTE, nas localidades onde não possuir rede estabilizada; 

 

5.8. A CONTRATADA é responsável pela distribuição e instalação das Impressoras quanto da entrega 

das mesmas, juntamente com os seus consumíveis; 

 

5.9. Após a instalação das estações de impressão, pelo menos um usuário no local deve ser treinado 

na operacionalização do equipamento, assim como na execução de serviços básicos, a ser indicado 

pela CONTRATANTE; 

 

5.10. Deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA um Servidor Físico para instalação de 

Software(s) com faturas de Bilhetagem e Monitoramento/Gestão dos Recursos de Impressão com 

alta disponibilidade e contingência, com as seguintes especificações mínimas: processador com 2 

núcleos físicos, memoria 8 GB de RAM, SSD de 500 GB, fonte com regulagem automática de tensão 

e Windows 10 Pro, o qual deverá ser hospedado no ambiente de Datacenter/CPD da 

CONTRATANTE. A critério da CONTRATANTE, o servidor Físico poderá ser dispensado, sendo que o 

mesmo poderá ser do Tipo Virtual, hospedado em Ambiente de Datacenter/CPD da própria 

CONTRATANTE; 

 

5.11. Licença do Sistema Operacional, caso seja necessária, será fornecida pela CONTRATADA, bem 

como quaisquer outras licenças de Softwares necessárias para o funcionamento da Solução; 

 

5.12. A administração do(s) servidor(es) será(ao) de responsabilidade da CONTRATADA, 

resguardadas as políticas de segurança da CONTRATANTE; 

 

5.13. Os custos relativos aos equipamentos agregados à solução (servidor de bilhetagem, 

estabilizadores, transformadores e outros) são de inteira responsabilidade da CONTRATADA; 

 

5.14. Os custos com a Contratação, manutenção e sustentação do Técnico de TI são de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA; 

 

5.15. A CONTRATADA deverá se encarregar de manter os equipamentos sempre providos de 

consumíveis e em condições de funcionamento pleno e de qualidade, de forma a atender as 

demandas estimadas. 

 

5.16. CONTRATADA deverá prover serviços de suporte técnico local na modalidade presencial, on-
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site, para o atendimento das necessidades da CONTRATANTE e dentro do escopo especificado neste 

Termo de Referência; 

 

5.17. Os serviços de suporte técnico local terão por finalidade a resolução de problemas e 

recuperação de falhas das Estações de Impressão; 

 

5.18. Gerenciar e supervisionar a execução dos serviços, promovendo a prevenção e correção de 

problemas; 

 

5.19. Garantir o funcionamento e prestar assistência técnica nos equipamentos; 

 

5.20. Prover orientação/informação aos usuários quanto à melhoria contínua da utilização das 

Impressoras; 

 

5.21. Auxiliar na resolução de pequenos problemas tais como configuração básica dos 

equipamentos, instalação e desinstalação de softwares, desatolamento de papel, configuração do 

painel de controle, ajustando e definindo recursos e funcionalidades simples; 

 

5.22. Havendo necessidade de realizar manutenção em laboratório externo, deve-se substituir a 

Impressora por um equipamento ou acessório reserva, nas mesmas configurações, visando cumprir 

o Acordo de Níveis de Serviços, descritos neste Termo de Referência; 

 

5.23. A CONTRATADA deverá manter em seus estoques, o mínimo de 10% dos equipamentos e 

componentes de reserva, a fim de garantir o cumprimento do Acordo de Níveis de Serviços descrito 

Termo de Referência; 

 

5.24. A CONTRATADA deverá disponibilizar um Técnico especialista para ficar In Loco pelo período 

das 08:00h às 18:00h para atender aos chamados técnicos. 

 

6. CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO 

 

6.1. Deverá ser prestada assistência técnica aos equipamentos locados, sem custo adicional em 

relação ao preço contratado; 

 

6.2. Todos os equipamentos locados deverão receber a adequada e devida manutenção preventiva 

e/ou corretiva. 
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6.3. A CONTRATADA deverá prestar assistência em horário comercial, com plantão durante os fins 

de semana, para atendimento aos equipamentos locados. 

 

6.4. A Contratada deverá arcar com as despesas relativas à troca e destinação final de toner, de 

revelador, de cilindro e demais suprimentos necessários ao fiel cumprimento do objeto contratado. 

Assim, a Contratada ficará responsável pelo devido recolhimento dos suprimentos utilizados, bem 

como dos resíduos dos processos de manutenção e limpeza dos equipamentos, que deverão ser 

tratados de forma ambientalmente adequada, respeitada a legislação ambiental. 

 

6.5. A CONTRATADA, durante a vigência do contrato, será responsável pela manutenção de todo 

hardware locado cobrindo qualquer defeito que possa ocorrer, não podendo ultrapassar dentro do 

horário comercial o limite de 2 (duas) horas para o atendimento e 4 (quatro) horas para o reparo do 

problema, contados a partir da abertura do chamado. 

 

6.6. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

 

6.6.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 

6.6.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

 

6.7. Os serviços objeto deste termo deverá ser prestados pela CONTRATADA durante o período de 

expediente de trabalho do Município, ou seja, de segunda as sextas-feiras das 8h às 18h00m. Por se 

tratar de equipamentos de produção, caso ocorram problemas de hardware após os dias e horários 

de expediente do CONTRATANTE, a CONTRATADA obriga-se a realizar o atendimento em até 2 

(duas) horas após registro do chamado técnico. 

 

6.8. Em caso de identificação de problemas generalizados de hardware, tais como defeitos de 

fabricação e incompatibilidade de “drivers”, a CONTRATADA deverá providenciar a correção do 

problema em até 24 (vinte e quatro) horas corridas, ou a substituição de todo o equipamento 

relacionado ao problema em até 48 (quarenta e oito) horas a partir da data do registro da 

ocorrência. 
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7. DA MANUTENÇÃO PREVETIVA 

 

7.1. A Contratada é a única e exclusiva responsável pela manutenção preventiva dos equipamentos 

objeto desta contratação.  

 

7.2. A CONTRATADA deverá realizar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA, no período não superior a cada 

120 (cento e vinte) dias. A manutenção deve obedecer às recomendações do Manual de Operação 

de cada equipamento, porém, sem se limitar a elas e aos serviços abaixo descritos. 

 

7.2.1. Fazer a revisão do equipamento por ocasião da troca de suprimentos.  

7.2.2. Verificar o estado geral de conservação dos equipamentos e providenciar substituição dos 

mesmos sempre que for necessário. 

7.2.3. Providenciar revisão geral de todos os itens previstos no Manual de Operações, de acordo 

com a recomendação do fabricante. 

7.2.4. Efetuar as revisões periódicas, observando as recomendações do fabricante.  

7.2.5. A Contratada deverá realizar as manutenções preventivas para garantir o pleno 

funcionamento dos equipamentos e a qualidade dos materiais produzidos. 

 

8. DA MANUTENÇÂO CORRETIVA 

 

8.1. A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que a substituição de um componente do 

equipamento for necessária por motivo de desgaste ou quebra, assim como quando surgirem falhas 

ou defeitos na impressão (riscos nas cópias, áreas brancas, entre outros). 

 

8.2. A Contratada deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes e avarias, exceto os 

decorrentes do mau uso do equipamento por parte do CONTRATANTE. Nestes casos, será de 

responsabilidade do CONTRATANTE arcar com os custos de reparo do equipamento. 

 

8.3. A CONTRATADA deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelos equipamentos 

locados, desobrigando o CONTRATANTE de quaisquer ônus, encargos, deveres e responsabilidade 

por defeitos, vícios aparentes ou ocultos, exceto os decorrentes do mau uso do equipamento por 

parte do CONTRATANTE 
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9. MAU USO 

 

9.1. Caso o problema seja causado por mau uso dos equipamentos mencionados neste Termo de 

Referência, a CONTRATADA deverá apresentar laudo técnico constatando o mau uso, orçamento do 

equipamento danificado e uma descrição prévia do serviço a ser executado, com descritivo e valor 

das peças/componentes que necessitam ser substituídos e/ou aplicados. 

 

10. DESCRIÇÃO DOS TIPOS DE EQUIPAMENTOS 

 

IMPRESSORA TIPO 1 – Multifuncional Laser ou Led Monocromática 

 

Especificações mínimas de atendimento pleno e obrigatório: 

 Tecnologia de impressão: Laser ou led monocromático; 

 Multitarefas mínimas: Digitalização a colorida, Cópia, Fax, Digitalização em Rede e 

Impressão; 

 Tamanhos dos papéis suportados Envelope 10, Envelope 7 3/4, A4, A5, Envelope DL, 

Executivo, Folio, Legal, Carta, Statement, Universal, Ofício, A6; 

 Velocidade de impressão mínima de 42 ppm em tamanho A4; 

 Velocidade de cópia A4 mínima de 42 cpm6 

 Saída da primeira página de no máximo 6,5 segundos; 

 Tempo para primeira cópia de no máximo 6,5 segundos; 

 Duplex: Impressão frente e verso automático; 

 Processador de no mínimo 800 Mhz; 

 No mínimo 512Mb de memória RAM instalada; 

 Resoluções mínimas 1.200 (1.200 x 600 ppp), 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade de imagem 

2.400 (2.400 x 600 ppp), 600 x 600 ppp; 

 Possibilidade de instalação de disco rígido; 

 Recurso de digitalização e criação de arquivo de imagem nos formatos: JPEG, JPG, PDF, 

Secure PDF, TIFF, XPS, PDF; 

 Possibilidade de digitalização frente e verso automático: 

 Entrada de papel mínima para 250 folhas; 

 Bandeja mínima para 550 folhas; 

 Mínimo de conectividade USB 2.0, USB, interface Ethernet 10/100/1000 Base TX; 

 Suporte aos protocolos TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP; 

 Mínimo de segurança de rede SNMPv3, Autenticação 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, 

TLS, TTLS, IPSec; 
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 Sistemas operacionais suportados: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 

2003 – 2008, Linux e Apple OS; 

 Display contendo no mínimo as principais funções da impressora; 

 Suprimento de toner original do mesmo fabricante da impressora, para a impressão de no 

 mínimo 20.000 (vinte mil) folhas; 

 Tela sensível ao toque colorida de no mínimo 4,3 polegadas; 

 Possuir Certificado com Energy Star, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, 

VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 

60950-1; 

 

11. LOCAIS DE INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS: 

 
EM. “Maria Haak Pereira”                                         
Avenida Alberto Cocozza, 705 - Goianã                      
 
EM. “Olga Barbieri”                                                                
Rua Felipe dos Santos, 110 - Nova Mairinque                 
 
EM. “Eva Xavier de Oliveira”                                                 
Avenida Mitsuke, 950 - Jardim Cruzeiro                       
 
EM. "Jovelino dos Santos" 
Rua Jonas Zabrockis, 440 - Vila Sorocabana                 
 
EM. "Cesira Maria José Antunes Siedler" 
Rua Adélia, 30 - Nova Mairinque 
  
EM. "Thereza Cristina Whitaker Ribeiro de Lima" 
Av. Dr. José Maria Whitaker, 471 - Jardim Cruzeiro            
 
EM. "Dona Ida Ponsoni Zaparolli"                                           
Rua Germano da Cruz, 86 - Três Lagoinhas                     
 
EM. "Profª Malviane de Cássia Aguiar”                                      
Rua Um, 808 - Jardim Flora      
                                         
EM. "Denise Gama Granito” 
Rua Durval Luiz de Oliveira, 1001 - Terras de São José                  
 
EM. "Augusta Camargo Martins do Carmo - Jardim Vitória" 
Rua Mário dos Santos Bernardo, s/nº. - Jardim Vitória          
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E.M. "Profª. Patrícia Pezzota"                                                      
Rodovia Castelo Branco (Mario Covas), km. 68 - Dona Catarina                
 
EM. "Bairro Mato Dentro"                                                            
Estrada Municipal Mato Dentro, s/n.º - Mato Dentro              
 
E.M. "Modesta Jianelli Russo" 
Rua F, 100 - Recanto dos Eucaliptos        
                           
EM. “Prof. Márcio de Camargo”                                                  
Rua F, 100 - Recanto dos Eucaliptos                                                  
 
EM. "Umberto Sperandio" 
Rua João Bueno, 61 - Vila Barreto                                     
 
EM. "Silvia Helena Garcia Martins - Jardim Granada"     
Rua Américo Pereira, s/n.º - Jardim Granada                         
 
EM. "Profª. Neuza Maria Bertoncello"                                         
Estrada Municipal de Mairinque, 238/94   -    Moreiras                      
 
EM. "Felipe Lutfalla"                                                                      
Rua Álvares de Azevedo, 801 - Porta do Sol                         
 
EM. “Gabriel Rocha”                                                                      
Rua Olavo Bilac, 15   -    Sebandilha                                  
 
EM. "Prof. Manoel Martins Villaça" 
Av. Dr. Gaspar Ricardo Júnior, 172 - Centro                        
 
EM. "Profª. Laraine de Cássia Aguiar Rodrigues"                      
Av. das Flores, 100. - Jardim Reneeville                              
 
EM. "Profª. Dirce Manis Rodrigues" 
Rua João Assis de Castro, 648 - Jardim Vitória                 
 
EM. "Profª. Benedita Camargo Valêncio" 
Rua Manoel Francisco de Campos, 431 - Granada             
 
EM. "Profª. Emília Borges Miranda”          
Av.  Horácio Manley Lane, s/n - Granada               
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EM. "Prof. Horácio Ribeiro"  
Av. Brasil / Japão, 2500 - Setúbal                            
 
EM. "Profª. Maria Helena Chesine"                                          
Rua Um, s/n.º - Jardim Flora                                          
 
EM. "Profª. Maria Ignês Blanco Abreu"                                   
Rua Prudente de Moraes, 100 - Nova Mairinque                 
 
EM. "Profª. Thereza Caramante Chesine"                                
Rua Bráulio de Vasconcelos Menezes, 309 - Marmeleiro             
 
EM. "Profª Sarah Mazzeo Alves"  
Rodovia Castelo Branco, km. 68 - Dona Catarina       
          
EM. "Profª. Maria Lúcia de Almeida Lucca Bittencourt"      
Rua Orion Viaro, 513 - Jardim Vitória                                
 
EM. "Prof. Educador Paulo Freire"  
Av. Mitsuke, 989 - Jardim Cruzeiro                                 
 
EM. "Felix Godinho de Moraes"                                         
Estrada municipal do Bairro Cristal, s/n, Bairro Cristal  
 
EM. "Eurica Borges Pereira" 
Rua dos Evangélicos, 200 - Lot. Benzenx, Dona Catarina 
 
E.M Prof. Milton Dores De Paula 
Rua Horácio Manley Lane, Lote 22, Quadra A - Vila Granada 
 
E.M Vanda Helfenstens Aguiar 
Avenida Brasil Japão N° 99 - Jardim Cruzeiro 
 
Univesp 
Av. Dr. Gaspar Ricardo Júnior, 172 - Centro                        
 
Estação Ferroviária / Cultura 
Praça Senador Jose Emilio De Moraes S/N° - Centro 
 
Biblioteca Pública Municipal 
Avenida Vinte E Sete De Outubro N° 15 - Vila Sorocabana 
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Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Departamento Pedagógico/Supervisão de Ensino  
Rua Joaquim de Oliveira, 410, Jardim Cruzeiro 
 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Departamento Administrativo 
Rua Joaquim de Oliveira, 410, Jardim Cruzeiro 
 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Recepção / RH / Transporte Escolar 
Rua Joaquim de Oliveira, 410, Jardim Cruzeiro 
 
Departamento de Cultura 
Av. José Maria Whitacker, 471, Prédio anexo, Jardim Cruzeiro 
 
Núcleo de Apoio Multidisciplinar  
Rua Joaquim de Oliveira, 410, Jardim Cruzeiro 
 
SMAS – Secretaria 
Av. Francisco de Assis Pinto de Oliveira nº25 
 
SMAS - CRAS - Vila Barreto 
Rua João Bueno, nº 71 
 
SMAS - CRAS - Três Lagoinhas 
Endereço: Avenida Brasil Japão, nº 1671 
 
SMAS – CREAS 
Av. Francisco de Assis pinto de oliveira nº 214 
 
GABINETE – GCM 
Rua Antônio Alves de Souza nº 191 
 
GABINETE – Bombeiros 
Rua Antônio Alves de Souza nº 360 
 
SMPO – Obras 
Av Lamartine Navarro nº 514 
 
SMPO – Sub Pref 
Bairro Dona Catarina 
 
SMPO – DORO 
Rua Doro nº 100 
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SMPO – TRANSI C CIDA 
Av 27 de Outubro nº 371 
 
SMCC – Convênios – Casa Civil 
Av Lamartine Navarro nº 514 
 
SMG - Atos Oficiais – CPIPAD - Governo 
Av Lamartine Navarro nº 514 
 
SMA – Compras 
Av Lamartine Navarro nº 514 
 
SMA – RH 
Av Lamartine Navarro nº 514 
 
SMA – Protocolo 
Av Lamartine Navarro nº 514 
 
SMF – Contabilidade 
Av Lamartine Navarro nº 514 
 
SMF – Tributos 
Av Lamartine Navarro nº 514 
 
SMF – Atendimento 
Av Lamartine Navarro nº 514 
 
SAUDE – Secretaria 
Av Lamartine Navarro nº 514 
 
SAUDE – SC ll 
Av 27 de Outubro nº 371 
 
SAUDE – CAPS 
Av Mitsuke nº 879 
 
SMETL – Esporte 
Av 27 de Outubro s/n 
 
Jurídico 
Av Lamartine Navarro nº 514 
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Desenvolvimento – Casa do Cidadão 
Avenida 27 de Outubro, nº 371 - Vila Sorocabana 
 

12. FORMA DE PAGAMENTO 

 

12.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após prestação dos serviços, transferência em 

conta corrente, mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica à Unidade Administrativa 

respectiva devidamente aprovada. 

 

12.2. O prazo de pagamento previsto no item acima, só vencerá em dia de expediente normal, na 

cidade de Mairinque-SP, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil subsequente. 

 

13. RELAÇÃO DE LOCAIS E FRANQUIA POR LOCAL 

  

Local  Local de Instalação 
Qtd 

Impressora 

Modelo 

Impressora 

Franquia 

Cópia\Impressão 

01 EM. “Maria Haak Pereira” 1 Multifuncional 8000 

02 EM. “Olga Barbieri”                                                              1 Multifuncional 8000 

03 EM. “Eva Xavier de Oliveira”                                               1 Multifuncional 8000 

04 EM. "Jovelino dos Santos" 1 Multifuncional 8000 

05 EM. "Cesira Maria José Antunes Siedler" 1 Multifuncional 8000 

06 
EM. "Thereza Cristina Whitaker Ribeiro 

de Lima" 
1 Multifuncional 8000 

07 EM. "Dona Ida Ponsoni Zaparolli"                                           1 Multifuncional 8000 

08 EM. "Profª Malviane de Cássia Aguiar”                                    1 Multifuncional 8000 

09 EM. "Denise Gama Granito” 1 Multifuncional 8000 

10 
EM. "Augusta Camargo Martins do 

Carmo - Jardim Vitória" 
1 Multifuncional 8000 

11 E.M. "Profª. Patrícia Pezzota"                                                      1 Multifuncional 8000 

12 EM. "Bairro Mato Dentro"                                                            1 Multifuncional 8000 

13 E.M. "Modesta Jianelli Russo" 1 Multifuncional 8000 

14 EM. “Prof. Márcio de Camargo”                                                1 Multifuncional 8000 

15 EM. "Umberto Sperandio" 1 Multifuncional 8000 

16 
EM. "Silvia Helena Garcia Martins - 

Jardim Granada"     
1 Multifuncional 8000 

17 EM. "Profª. Neuza Maria Bertoncello"                                         1 Multifuncional 8000 

18 EM. "Felipe Lutfalla"                                                                      1 Multifuncional 8000 
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19 EM. “Gabriel Rocha”                                                                    1 Multifuncional 8000 

20 EM. "Prof. Manoel Martins Villaça" 1 Multifuncional 8000 

21 
EM. "Profª. Laraine de Cássia Aguiar 

Rodrigues"                      
1 Multifuncional 8000 

22 EM. "Profª. Dirce Manis Rodrigues" 1 Multifuncional 8000 

23 EM. "Profª. Benedita Camargo Valencio" 1 Multifuncional 8000 

24 EM. "Profª. Emília Borges Miranda”        1 Multifuncional 8000 

25 EM. "Prof. Horácio Ribeiro" 1 Multifuncional 8000 

26 EM. "Profª. Maria Helena Chesine"                                          1 Multifuncional 8000 

27 EM. "Profª. Maria Ignês Blanco Abreu"                                   1 Multifuncional 8000 

28 EM. "Profª. Thereza Caramante Chesine"                                1 Multifuncional 8000 

29 EM. "Profª Sarah Mazzeo Alves" 1 Multifuncional 8000 

30 
EM. "Profª. Maria Lúcia de Almeida 

Lucca Bittencourt"      
1 Multifuncional 8000 

31 EM. "Prof. Educador Paulo Freire" 1 Multifuncional 8000 

32 EM. "Felix Godinho de Moraes"                                         1 Multifuncional 8000 

33 EM. "Eurica Borges Pereira" 1 Multifuncional 8000 

34 E.M PROF. MILTON DORES DE PAULA 1 Multifuncional 8000 

35 E.M VANDA HELFENSTENS AGUIAR 1 Multifuncional 8000 

36 Univesp 1 Multifuncional 8000 

37 Estação Ferroviaria / Cultura 1 Multifuncional 8000 

38 Biblioteca Publica Municipal 1 Multifuncional 8000 

39 

Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura - Departamento 

Pedagógico/Supervisão de Ensino 

1 Multifuncional 8000 

40 
Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura - Departamento Administrativo 
1 Multifuncional 8000 

41 

Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura - Recepção / RH / Transporte 

Escolar 

1 Multifuncional 8000 

42 Departamento de Cultura 1 Multifuncional 8000 

43 Núcleo de Apoio Multidisciplinar 1 Multifuncional 8000 

44 SMAS – Secretaria 1 Multifuncional 8000 

45 CRAS  - Vila Barreto 1 Multifuncional 8000 

46 CRAS  - Três Lagoinhas 1 Multifuncional 8000 

47 SMAS – CREAS 1 Multifuncional 8000 
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48 GABINETE – GCM 1 Multifuncional 8000 

49 GABINETE – Bombeiros 1 Multifuncional 8000 

50 SMPO – Obras 1 Multifuncional 8000 

51 SMPO – Sub Pref 1 Multifuncional 8000 

52 SMPO – DORO 1 Multifuncional 8000 

53 SMPO – TRANSI C CIDA 1 Multifuncional 8000 

54 SMCC – Convênios – Casa Civil 1 Multifuncional 8000 

55 SMG - Atos Oficiais – CPIPAD – Governo 3 Multifuncional 8000 

56 SMA – Compras 1 Multifuncional 8000 

57 SMA – RH 1 Multifuncional 8000 

58 SMA – Protocolo 1 Multifuncional 8000 

59 SMF – Contabilidade 1 Multifuncional 8000 

60 SMF – Tributos 1 Multifuncional 8000 

61 SMF – Atendimento 1 Multifuncional 8000 

62 SAUDE – Secretaria 1 Multifuncional 8000 

63 SAUDE – SC ll 1 Multifuncional 8000 

64 SAUDE – CAPS 1 Multifuncional 8000 

65 SAÚDE – VE 1 Multifuncional 8000 

66 SMETL – Esporte 1 Multifuncional 8000 

67 Jurídico 2 Multifuncional 8000 

68 Desenvolvimento - Casa do Cidadão 1 Multifuncional 8000 

 

14. DA PROPOSTA 

 

14.1. A proponente deverá elaborar a proposta conforme condições fixadas no Edital e seus 

anexos; 

14.2. Elaborar a proposta formal cotando preços unitários de cada item e o valor global, em 

conformidade com o Anexo II do Edital; 

14.3. Citar a marca e modelo de cada produto locado e prestação dos serviços 

14.4. Após o encerramento do contrato a CONTRATANTE terá o prazo de até 10 dias para a 

devolução dos equipamentos em sua posse, sem custo adicional em relação ao preço contratado. 

Este prazo é necessário para que seja possível efetuar a substituição por outro equipamento. 
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15. DO MODELO DE ENVIO DE PROPOSTA 

 

Item 
Tipo 

Impressora 

Quantidade 

Impressora 

Marca 

Impressora 

Modelo da 

Impressora 

Valor por 

Impressora 

Valor Total 

(R$) 

1 Multifuncional 71     R$   R$ 

Valor Total Ano  R$ 
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ANEXO II 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2022 

 
============================================================== 

MINUTA DE CREDENCIAMENTO 

============================================================== 

 

Ref.: Pregão Presencial n.º 011/2022 

 

............................................................., inscrita no CNPJ sob o n.º .......................... e 

Inscrição Estadual n.º ........................, sediada à ..........................................................................., na 

cidade de .................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.  (a) 

................................................................,      portador (a) da      Cédula      de      Identidade 

n.º............................... e inscrito no CPF sob o n.º ......................................, CREDENCIA o Sr.(a) 

......................................................., portador(a) da Cédula de Identidade 

n.º................................................... e inscrito(a) no CPF sob o n.º ................................................... 

para nos representar na referida licitação que tem como objeto a Contratação de empresa 

especializada na prestação de serviço de Outsourcing de Impressoras (locação de equipamentos de 

impressão multifuncionais). O serviço inclui o fornecimento de impressoras multifuncionais, bem 

como, acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis (toner, cilindro),incluindo o fornecimento de 

manutenção corretiva e preventiva e assistência técnica, incluso fornecimento de peças, 

componentes e quaisquer outros elementos necessários para impressão, cópias e digitalização, 

exceto papel, para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura de Mairinque, 

inclusive as Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, 

prorrogável por iguais períodos, até o limite de 48 meses, nos termos do Art. 57, IV da Lei 8666/93, 

com os poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes 

ao certame. 

 

............................................................... 

(data) 

 

............................................................... 

(representante legal) 

 

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO III 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2022 

 
     ==============================================================  

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

============================================================== 

 

Ref.: Pregão Presencial nº 011/2022 

 

 

............................................................., inscrito no CNPJ nº .......................... e inscrição 

 

Estadual   nº   ........................, por   intermédio   de   seu   representante   legal   o   (a)   Sr.   (a) 

 

................................................................, portador    (a)    da    Carteira    de    Identidade    n.º 

 

............................... e inscrito no CPF n.º ......................................, interessada em participar da 

licitação em epígrafe que visa a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

Outsourcing de Impressoras (locação de equipamentos de impressão multifuncionais). O serviço 

inclui o fornecimento de impressoras multifuncionais, bem como, acessórios, suprimentos, 

insumos/consumíveis (toner, cilindro),incluindo o fornecimento de manutenção corretiva e 

preventiva e assistência técnica, incluso fornecimento de peças, componentes e quaisquer outros 

elementos necessários para impressão, cópias e digitalização, exceto papel, para atender as 

necessidades das diversas secretarias da Prefeitura de Mairinque, inclusive as Escolas Municipais da 

Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por iguais períodos, até o 

limite de 48 meses, nos termos do Art. 57, IV da Lei 8666/93, conforme quantidades e 

especificações pormenorizadas constante do Anexo I, DECLARA, sob as penas da Lei, o pleno 

atendimento e cumprimento aos requisitos necessários para Habilitação. 

 

............................................................... 

(data) 

 

............................................................... 

(representante legal) 

 

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO IV 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2022 

 
============================================================== 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

============================================================== 

 

 

Ref.: Pregão Presencial nº. 011/2022 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 

Edital, que a empresa............................................ (denominação da pessoa jurídica), inscrita no 

CNPJ nº. ........................... é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de Dezembro de 2006, cujos termos 

declaro na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 

desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n.º 011/2022, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Mairinque. 

 

 

Mairinque, …de.................de 2023. 

 

 

 

 
  

Assinatura 
 

(representante legal) 
 

 

Nome:................................... 

RG n.º .................................. 
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ANEXO V 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 
 

=========================================================== 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

=========================================================== 

 

1. Os documentos de habilitação necessários para o presente certame serão os seguintes: 

 

2. Para Habilitação Jurídica: (Art. 28 da Lei 8666/93) 

 

2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 

2.2.1 – Caso a licitante apresente o ato constitutivo, estatuto ou contrato social e os documentos 

de eleição de seus administradores na ocasião do credenciamento, conforme item 5 do edital, fica 

dispensada da apresentação no envelope de Habilitação. 

 

2.3. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades 

simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

  

2.4. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País; 

 

3. Para Regularidade Fiscal e Trabalhista: (Art. 29 da Lei 8666/93) 

 

3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

 

3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto a ser contratado, a saber: 

 

a) Se o Ramo de Atividade da empresa for Comércio, deverá apresentar prova de Inscrição 

Estadual; 
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b) Se o Ramo de Atividade da empresa for Prestação de Serviço, deverá apresentar prova da 

Inscrição Municipal; 

 

c) Se o Ramo de Atividade da empresa envolver Comércio e Prestação de Serviços deverá 

apresentar prova de Inscrição Estadual e Municipal. 

 

3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes 

certidões: 

 

3.3.1. Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 

expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de 

Débitos Tributários expedidas pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nos termos da 

Resolução Conjunta SF/PGE 02, de 09/05/2013 ou do Estado da sede da licitante, ou declaração 

de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;  

 

3.3.2. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, através de Certidão Negativa de 

Débitos Mobiliário ou Positiva com Efeito de negativa do domicílio ou sede do licitante.  

 

3.4. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 

Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive contribuição social 

(INSS) expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

 

3.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por meio da 

apresentação do CRF-Certificado de Regularidade do FGTS, atualizado; 

 

3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

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

Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa em cumprimento à Lei 12.440/2011 e à Resolução 

Administrativa TST nº 1470/2011. 

 

4. Para Qualificação Técnica: (Art. 30 da Lei 8666/93) 

 

4.1 - Comprovação de aptidão técnica operacional para desempenho da atividade objeto da 

presente licitação ou similares, através de um atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) 

de direito público ou privado. 
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5 - Para Qualificação Econômico-Financeira: (Art. 31 da Lei 8666/93) 

 

5.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor judicial da sede do 

licitante. 

 

5.2. Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor judicial 

da sede do licitante se for o caso, sendo que na hipótese em que a certidão encaminhada for 

positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo 

competente de plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor – Súmula 50 do TCE/SP. 

 

5.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta. 

 

5.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ano: 

 

a) 2020 para todas as empresas quando e se a sessão pública para recebimento das propostas 

ocorrer antes de 30 de abril; 

 

b) 2021 para todas as empresas que utilizam escrituração física e 2019 para empresas que utilizam 

a escrituração digital ECD (SPED), quando e se a sessão pública para recebimento das propostas 

ocorrer entre 01 de 31 de maio; 

 

c) 2021 para todas as empresas quando e se a sessão pública para recebimento das propostas 

ocorrer após 31 de maio; 

 

5.3.2. As empresas devem comprovar que utilizam a ECD e, a apresentação dos balanços, sejam 

físicos ou eletrônicos, se presta a comprovar a boa situação financeira da empresa, sendo vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

 

5.4. Para verificação da boa situação financeira do licitante, este deverá apresentar cálculo 

mediante a apuração de dois indicadores contábeis, devendo os resultados das operações serem 

iguais ou superiores a 1: 
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Quociente de Liquidez Geral (QLG), assim composto: 

 

Quociente de Liquidez Corrente (QLC), assim composto: 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS À DOCUMENTAÇÃO: 

 

6.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 

 

6.1.1. As microempresas e empresa de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal 

e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

 

6.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado 

o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 

pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

6.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2 implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-

se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao 

procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº. 10.520/02. 

 

6.4. Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) 

menor(es) de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) 

anos, nos termos do artigo7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo27, inciso V, da Lei 

Federal nº 8.666/93, conforme modelo Anexo VI. 

 

6.5.  Declaração da empresa que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a 

Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de 



 

Página 48 de 69 

 

quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do 

Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular 

participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa 

ocorrer, nos termos disposto no§2º, do artigo 32, da Lei Federal nº.8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n. º 9.854, de 27 de outubro de1999, conforme modelo no Anexo VII. 

 

6.6. Os documento exigidos nos itens 2 a 5, poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro 

Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Mairinque, quanto às informações disponibilizadas 

em sistema informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a declarar, 

sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação. 

 

6.7. A documentação exigida poderá será presentada na via original ou por qualquer processo de 

cópia autenticada em cartório, por publicação em órgão da imprensa oficial ou por servidor 

público (exceto quando expresso no documento, a obrigatoriedade da apresentação no original). 

 

6.8. Os documentos que dependem de prazo de validade e que não contenham prazo de validade 

especificado no próprio corpo, em lei ou neste edital, devem ter sido expedidos no máximo até 

180 (cento e oitenta) dias anteriores a abertura da proposta. 
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ANEXO VI 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 

 

     ==============================================================  

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 

EMPRESA 

============================================================== 

 

 

Ref.: Pregão Presencial nº 011/2022 

 

 

............................................................., inscrito no CNPJ n.º ........................... e Inscrição 

 

Estadual   nº   ........................,   por   intermédio   de   seu   representante   legal   o   (a)   Sr.   (a) 

 

..................................................................,    portador    (a)    da    Carteira    de    Identidade    nº. 

 

................................ e inscrito no CPF nº. .....................................DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

 

............................................................... 

(data) 

 

 

............................................................... 

(representante legal) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VII 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2022 

 

============================================================== 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

==============================================================  

 

 

Ref.: Pregão Presencial nº. 011/2022 

 

 

............................................................., inscrito no CNPJ nº. ........................... e Inscrição Estadual 

nº ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o  (a)  Sr  (a) 

..................................................................,    portador    (a)    da    Carteira    de    Identidade    n.º  

................................ e inscrito no CPF n.º ......................................DECLARA, para fins do disposto 

no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou contratar 

com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder 

Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor 

ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua 

regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste 

procedimento possa ocorrer. 

 

 

............................................................... 

(data) 

 

 

............................................................... 

(representante legal)
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ANEXO VIII 

 

PREGÃO PRESENCIAL 011/2022 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MAIRINQUE POR MEIO DE SUA 

PREFEITURA E .................................., PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSORAS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAIS). O SERVIÇO INCLUI O FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS 

MULTIFUNCIONAIS, BEM COMO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (TONER, 

CILINDRO),INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUSO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E QUAISQUER 

OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO, EXCETO PAPEL, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE MAIRINQUE, 

INCLUSIVE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 12 

(DOZE) MESES, PRORROGÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS, ATÉ O LIMITE DE 48 MESES, NOS TERMOS 

DO ART. 57, IV DA LEI 8666/93.  

 

Edital nº 030/2022 

Pregão Presencial nº 011/2022 

Contrato nº .......... 

 

Entre o Município de Mairinque, por meio de sua Prefeitura, CNPJ no MF nº ......................, 

com sede nesta cidade, denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato representada      

pelo seu P r e f e i t o  Sr.      ...................................,      e ................................................., CNPJ no 

MF nº ........................................, Inscrição Estadual nº ............................, com sede na cidade 

de ........................, à Rua ................................................., neste    ato    representada    pelo    Sr.    

.............................................,    portador    do    RG    nº ........................................ e CPF n.º 

..................................................., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, é 

lavrado o presente contrato, nos termos do Pregão Presencial n.º 0 11/ 202 2 , e Normas 

Gerais da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, conforme normas e condições a seguir 

descritas: 

 

CLÁUSULA 01. DO OBJETO 
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1.1. Obriga-se a CONTRATADA à prestação do serviço de Contratação de empresa especializada 

na prestação de serviço de Outsourcing de Impressoras (locação de equipamentos de impressão 

multifuncionais). O serviço inclui o fornecimento de impressoras multifuncionais, bem como, 

acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis (toner, cilindro),incluindo o fornecimento de 

manutenção corretiva e preventiva e assistência técnica, incluso fornecimento de peças, 

componentes e quaisquer outros elementos necessários para impressão, cópias e digitalização, 

exceto papel, para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura de Mairinque, 

inclusive as Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, 

prorrogável por iguais períodos, até o limite de 48 meses, nos termos do Art. 57, IV da Lei 

8666/93, conforme especificações, quantidades e condições constantes no Edital Anexo I, neste 

contrato e proposta apresentada. 

 

1.2 Descrição 

 

Item Un. Quant. Descrição 
Preço 

unitário  

Preço 
total 

mensal 

01 MÊS 12 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de Outsourcing de 
Impressoras (locação de equipamentos de 
impressão multifuncionais). O serviço inclui o 
fornecimento de impressoras multifuncionais, 
bem como, acessórios, suprimentos, 
insumos/consumíveis (toner, cilindro),incluindo o 
fornecimento de manutenção corretiva e 
preventiva e assistência técnica, incluso 
fornecimento de peças, componentes e quaisquer 
outros elementos necessários para impressão, 
cópias e digitalização, exceto papel, para atender 
as necessidades das diversas secretarias da 
Prefeitura de Mairinque, inclusive as Escolas 
Municipais da Rede Municipal de Ensino, pelo 
período de 12 (doze) meses, prorrogável por 
iguais períodos, até o limite de 48 meses, nos 
termos do Art. 57, IV da Lei 8666/93. 
Sendo 71 impressoras para as diversas Secretarias 
de Mairinque. 
Marca: 

R$  R$  

Preço Global Anual Total: R$ 
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CLÁUSULA 02. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

2.1.  O presente instrumento terá vigência até de 12 (doze) meses, a contar da data da 

assinatura do contrato, conforme o artigo 61 da Lei de Licitações, podendo ser prorrogado 

termos do artigo 57 da LEI 8.666/93 e 10.520/02. 

 

2.2. O objeto do contrato, durante a sua vigência, não poderá ser utilizado por qualquer órgão 

de entidade da Administração que não tenha efetuado requisições do certame licitatório. 

 

CLAÚSULA 03 – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

3.1 – Os serviços deveram ser prestados imediatamente após Ordem de serviço da Secretaria 

de Esporte, Lazer e Turismo.   

 

  3.2 A CONTRATADA deverá se responsabilizar integralmente por qualquer problema com a 

prestação do serviço, qualidade, procedência do serviço, mesmo que constatado o problema 

após a sua aceitação pela Prefeitura de Mairinque. 

 

3.3 O(s) serviços deverá(ão) atender as especificações e quantidades previstas no Anexo I do 

Edital. 

 

CLÁUSULA 04 – DOS PAGAMENTOS E DO REALINHAMENTO DOS PREÇOS 

 

4.1. Após a aprovação dos serviços pela Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, a CONTRATADA 

emitirá a Fatura ou Nota Fiscal, em conformidade com o os serviços prestados. 

4.2 A Secretaria de Saúde terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da apresentação da 

fatura ou nota fiscal, para aceitá-la ou rejeitá-la. 

 

4.2.1. Deverá constar no documento fiscal o nº do empenho, bem como Banco, nº da Agência 

Bancária e nº da Conta Corrente, sem os quais o pagamento ficará retido por falta de 

informação fundamental. 

 

4.2.2. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento 

previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do documento corrigido. 
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4.2.3. A CONTRATADA não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá 

tolerar os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no artigo 78, inciso XV, da Lei. 

 

4.3 A fatura ou nota fiscal não aprovada pela Secretaria será devolvida à Contratada para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 

estabelecido no subitem 4.2, a partir da data de sua reapresentação. 

 

4.4 A Prefeitura efetuará o pagamento em até 20 (vinte) dias após a prestação mensal do serviço, 

acompanhado da Nota Fiscal ou nota fiscal eletrônica (Protocolo ICMS 42 de 03.07.2009), se for 

o caso e devidamente conferida pelo setor requisitante, estando o (Serviço) de acordo com a 

aceitabilidade do setor requisitante, observando as exigências deste edital. 

 

4.5 Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos, impostos e taxas 

decorrentes do objeto deste edital.  

 

4.6. Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado.  

 

4.7 A CONTRATADA terá direito à atualização financeira dos valores não pagos após prazo 

estabelecido do item 4.5 até a data do efetivo pagamento, os quais serão corrigidos pela 

variação do IPCA, bem como, penalização no valor de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) sobre 

a parcela devida. A Prefeitura não fará antecipação de pagamentos, mas poderá compensar 

eventuais valores devidos à Contratada, com créditos que eventualmente a municipalidade 

venha a ter, exclusivamente no montante dos valores apurados.  

 

4.8. Os preços dos serviços licitados constituirão, a qualquer título, a única e completa 

remuneração e os pagamentos não isentarão a CONTRATANTE da responsabilidade pela 

correta prestação do serviço. 

 

4.9 DO REALINHAMENTO DE PREÇOS 

 

4.9.1.  Durante a vigência deste contrato, poderá ocorrer que os preços dos serviços licitados 

fiquem superiores aos praticados no mercado sendo que, neste caso, dependente de 

solicitação da CONTRATADA, o preço dos serviços licitados e constante no contrato poderá ser 

revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao 

órgão responsável convocar a CONTRADA para estabelecer o novo valor. 
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4.9.2. Os preços dos serviços licitados poderão ser majorados mediante solicitação da 

CONTRATADA, desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a 

variação anormal de preços do mercado. 

 

4.9.3. Os novos preços somente serão válidos após a sua publicação no Diário Oficial do Estado 

de São Paulo e retroagirão à data do pedido de adequação de preços formulado pela 

CONTRATADA, para efeito do pagamento do serviço contratado após o citado pedido. 

 

CLÁUSULA 05. DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

 

5.1. São obrigações da CONTRATADA, além das previstas neste contrato e na proposta 

apresentada no certame, as seguintes: 

 

5.1.1 - Não será permitida a subcontratação do objeto do presente contrato. 

 

5.1.2 A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho, 

adotando para tanto todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos ou 

prejuízos que vier a causar a terceiros, em decorrência da prestação de serviço, seja por ato 

próprio ou de seus prepostos, sem qualquer responsabilidade ou ônus para a Prefeitura por 

indenizações ou ressarcimentos devidos.  

 

5.1.3 Além das responsabilidades estabelecidas na Lei 8.666/93, com suas alterações e no 

Pregão Presencial, A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações e despesas 

relacionadas a prestação do serviço, tais como transporte, obrigações trabalhistas, 

previdenciárias. A Prefeitura não assumirá, em nenhuma hipótese, qualquer obrigação 

trabalhista decorrente da execução da prestação de serviço. 

 

5.1.4 Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos, impostos e taxas, o 

cumprimento integral da Legislação Trabalhista, Lei 6514/77, Portaria 3214/78 especialmente os 

dispositivos da NR 18, a observância e cumprimento do disposto no artigo 7º inciso 33 da 

Constituição Federal com a redação dada pela Lei 9.854/00 e ainda o cumprimento de 

convenções ou acordos coletivos que tenham incidência no município de Mairinque e demais 

responsabilidades decorrentes do objeto deste edital.  

 

5.1.5 A CONTRATADA será responsável por acidentes ocorridos com terceiros envolvidos na 

operação, bem como o ressarcimento dos danos.  
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5.1.6. Durante a vigência do contrato, é obrigação da CONTRATADA manter todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas para a licitação, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas.  

 

5.1.7 A CONTRATADA é responsável por todas as obrigações e despesas relacionadas aos 

serviços que vier a prestar.  

 

CLÁUSULA 06. – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

6.1. - Constituem motivos para a rescisão do contrato, além das situações referidas nos artigos 

77 e 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações: 

 

6.1.1 PELA PREFEITURA QUANDO: 

 

6.1.1.1 A CONTRATADA não cumprir as obrigações constantes deste contrato; 

 

6.1.1.2 A CONTRATADA não retirar a Ordem de Serviço, no prazo estabelecido, e a Prefeitura não 

aceitar sua justificativa; 

 

6.1.1.3 A CONTRATADA der causa a rescisão administrativa de contrato (ou instrumento 

equivalente), a critério da Prefeitura; 

 

6.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato (ou instrumento 

equivalente), se assim for decidido pela Prefeitura; 

 

6.1.1.5.  Os preços se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

 

6.1.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Prefeitura; 

 

6.1.2 PELA CONTRATADA: 

 

6.1.2.1. Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitada de cumprir as 

exigências deste contrato, ou, a juízo da Prefeitura, quando comprovada a ocorrência de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei nº 8.666/93, e alterações 

posteriores. 
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6.1.2.2 A comunicação da rescisão deste contrato, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita 

pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante 

ao processo de administração do presente contrato. 

 

6.1.2.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, do Município e Jornal de 

grande circulação no Município e no Estado, considerando-se, assim, para todos os efeitos, 

rescindido o contrato.  

 

6.1.2.4 A solicitação da CONTRATADA para rescisão do contrato deverá ser formulada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Administração a aplicação das penalidades 

previstas neste contrato, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

CLÁUSULA 07.  DAS PENALIDADES 

 

7.1 - A desistência da proposta, a não assinatura do Contrato e do Termo de Ciência e 

Notificação no   prazo fixado neste edital e a declaração de que cumpre os requisitos de 

habilitação e não os cumprir ensejará: 

 

7.1.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da proposta; 

 

7.1.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Município 

de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de 

Fornecedores do Município de Mairinque pelo período de 2(dois) anos. 

 

7.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, 

o não cumprimento, por parte da empresa CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a 

infringência de preceitos legais pertinentes ensejará, segundo a gravidade da falta, as aplicações 

das seguintes penalidades: 

 

7.2.1. Advertência, que será registrada no nome da empresa no Cadastro de Fornecedores do 

Município de Mairinque; 

 

7.2.2 - Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total do empenho, por dia de atraso na 

prestação do serviço, até 10(dez) dias, após o que será aplicada a multa prevista no item 7.2.2.1. 
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7.2.2.1. Decorridos os dez dias previstos no item 7.2.2 ou em caso de falta grave ou reincidência 

dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções previstas neste edital, o contrato será 

rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por cento) sobre seu valor, bem 

como será aplicada a pena de Suspensão do Direito de Licitar e contratar com a Prefeitura de 

Mairinque pelo prazo de 2(dois) anos; 

 

7.2.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho por inexecução parcial das 

obrigações assumidas sem prejuízo da rescisão do contrato, no caso de reincidência e suspensão 

temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o 

impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos; 

 

7.2.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato por inexecução total das 

obrigações assumidas sem prejuízo da rescisão do contrato e suspensão temporária ao direito 

de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o impedimento de com ela 

contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos; 

 

7.2.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do empenho no caso de rescisão do 

contrato por culpa da CONTRATADA sem prejuízo da suspensão temporária ao direito de licitar 

com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo 

prazo de 02 (dois) anos; 

 

7.2.6. A Suspensão do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque será aplicada 

também ao(s) licitante(s) que retarde (em) a execução do pregão, causando tumulto, 

desrespeitando o(a) Pregoeiro(a) ou outro membro da comissão de licitação, faltando com 

urbanidade com os outros licitantes, atendendo celulares durante os lances, fumando, estando 

alcoolizado, saindo da sala sem justificativa ou passar informações do ato para outrem e ou, 

outra conduta que o(a) Pregoeiro(a) entenda com desrespeitosa ou indigna para a ocasião. 

 

7.2.7. Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave dolosa 

tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação 

perante a Prefeitura Municipal de Mairinque, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

 

7.3. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 

empresa Contratada se for o caso, ou cobrada administrativa ou judicialmente. 
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7.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa CONTRATADA da reparação das 

eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à Prefeitura Municipal de Mairinque.  

 

7.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 

cabíveis inclusive a suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com 

o Município de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro 

de Fornecedores do Município de Mairinque, pelo período de 2 (dois) anos. 

 

7.6. A advertência e a anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser aplicadas 

quando ocorrer descumprimento das obrigações editalícias ou das obrigações assumidas no 

Contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e 

comprovados, desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária 

ou declaração de inidoneidade.  

 

7.7. Sem prejuízo das sanções previstas no item 7 e subitens, poderão ser aplicadas à 

inadimplente outras contidas na Legislação mencionada. 

 

7.8. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e demais 

sanções, inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente ou 

circunstância desabonadora da empresa ou dos seus sócios. 

 

7.9. A rescisão dar-se-á também, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 e 

incisos da mesma Lei. 

 

7.10. Os casos cancelamento de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

7.11. A aplicação das penalidades previstas neste edital e na LEI não exonera a inadimplente de 

eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar. 

 

7.12. As multas não impedirão o cancelamento unilateral, nem prejudicarão a aplicação do 

disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e alterações. 
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7.13. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao 

processo.  

 

CLÁUSULA 08 - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO 

 

8.1. Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece integralmente os direitos da Prefeitura 

previstos no artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93, sem prejuízo de indenização por perdas e 

danos que a rescisão possa acarretar. 

 

CLÁUSULA 09. DA VINCULAÇÃO 

 

9.1. O presente instrumento fica vinculado ao Pregão Presencial nº 008/2021, e a proposta da 

CONTRATADA que integra o presente contrato. 

 

CLÁUSULA 10. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

10.1. O presente contrato é regido pelas normas da Lei do Pregão e de Licitações e Contratos, 

além de, nas omissões, ser subsidiariamente regulado pelos Códigos Civil e de Defesa do 

Consumidor. 

 

CLÁUSULA 11. DAS CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO 

 

11.1. Fica a CONTRATADA obrigada a manter as condições de habilitação e de qualificação 

exigidas durante o prazo de vigência desta ata. 

 

CLÁUSULA 12. DOS VALORES E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

12.1. Pela execução efetiva dos serviços ora pactuados, serão devidos pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA o Valor Global de R$ XX.XXX, XX, pagos de acordo com as condições estabelecidas 

neste contrato e no Edital, bem como conforme a seguinte classificação orçamentária: 

 

- Dotação: 033 – Vínculo: 02.110.00 – Programática: 06.181.0001 – Ação: 2178 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 047 – Vínculo: 01.110.00 – Programática: 06.182.0001 – Ação: 2324 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 
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- Dotação: 057 – Vínculo: 01.510.00 – Programática: 08.122.0004 – Ação: 2006 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 074 – Vínculo: 01.510.00 – Programática: 08.122.0004 – Ação: 2176 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 075 – Vínculo: 01.510.00 – Programática: 08.122.0004 – Ação: 2008 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 105 – Vínculo: 05.510.00 – Programática: 08.244.0005 – Ação: 2010 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 142 – Vínculo: 01.110.00 – Programática: 03.091.0007 – Ação: 2060 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 152 – Vínculo: 01.110.00 – Programática: 04.127.0008 – Ação: 2062 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 161 – Vínculo: 01.220.00 – Programática: 12.122.0009 – Ação: 2064 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 200 – Vínculo: 01.220.00 – Programática: 12.361.0012 – Ação: 2074 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 201 – Vínculo: 01.210.00 – Programática: 12.365.0013 – Ação: 2076 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 227 – Vínculo: 01.110.00 – Programática: 13.392.0020 – Ação: 2086 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 237 – Vínculo: 01.110.00 – Programática: 04.123.0023 – Ação: 2094 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 252 – Vínculo: 01.110.00 – Programática: 04.122.0028 – Ação: 2108 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 261 – Vínculo: 01.110.00 – Programática: 15.451.0026 – Ação: 2110 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 311 – Vínculo: 05.300.19 – Programática: 10.301.0029 – Ação: 2236 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 342 – Vínculo: 01.110.00 – Programática: 27.812.0021 – Ação: 2022 – Nat. Despesa: 
3.3.90.39.00. 

- Dotação: 356 – Vínculo: 01.110.00 – Programática: 04.122.0025 – Ação: 2280 – Nat. Despesa: 
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3.3.90.39.00. 
 

CLÁUSULA 13. DA FISCALIZAÇÃO 

 

13.1. Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução 

dos serviços, objeto desta contratação, a CONTRATANTE, através de seu gestor, Sr. Sebastião 

Felipe da Silva Filho - Secretário Municipal de Esportes Lazer e Turismo, ou através de 

prepostos formalmente designados pelo gestor, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução. 

 

13.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a 

execução dos serviços deverão ser registradas pela Administração ou seus prepostos em Livro 

de Ocorrências, produzindo, esses, registros de direito. 

 
CLÁUSULA 14. DO FORO 
 
14.1. Elegem o Foro da Comarca de Mairinque para solução de quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato. 
 
E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para todos 
os efeitos legais. 

 
Mairinque, __ de ___________de 2023. 

 

___________________________________________________ 
CONTRATADA 

 
 

___________________________________________________ 
Alexandre Faria Pierini 

Secretário Municipal de Informática 
 
 

___________________________________________________ 
Antônio Alexandre Gemente 

Prefeito 

Testemunhas: 
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ANEXO IX 

(PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA) 

À 

Prefeitura Municipal de Mairinque. 

 

Ref.- Edital de Pregão Presencial 011/2022 

Prezados Senhores: 

 

Segue abaixo nossa proposta de preços conforme negociação do referido Pregão. 

 

PROPOSTA 

 

Item 
Tipo 

Impressora 

Quantidade 

Impressora 

Marca 

Impressora 

Modelo da 

Impressora 

Valor por 

Impressora 

Valor Total 

(R$) 

1 Multifuncional 71     R$   R$ 

Valor Total Ano  R$ 

 

Referência da Empresa 

Razão Social: ............................................................................ 

CNPJ: ....................................................................................... 

IE: ............................................................................................. 

Endereço: .................................................................................. 

Telefone(s): .............................................................................. 

E-mail: ....................................................................................... 

  

Dados quem assina a Ata ou Contrato 

Nome: ....................................................................................... 

Cargo: ....................................................................................... 

CPF: ............................................ RG:......................................    

Data de Nascimento: ........./........../.......... 

Endereço Residencial Completo: ............................................. 

E-mail institucional: ................................................................. 

E-mail pessoal: ......................................................................... 

Telefone(s): .............................................................................. 
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Obs.- 

 

 Declaramos que concordamos com todas as normas presentes neste edital. 

 Declaramos que nos preços apresentados estão inclusos todas quaisquer despesas, tais 

como, materiais, transporte, mão de obra para, encargos sociais, tributos diretos e 

indiretos incidentes sobre a execução do objeto. 

 Validade da proposta: De acordo com o Edital. 

 Condições de pagamento: De acordo com o Edital. 

 Prazo de entrega: De acordo com o Edital. 

 

 

 

 

 

__________________, _______de ___________________de 2022. 

(Carimbo da empresa com assinatura do responsável e sua função.) 
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ANEXO X 
 

PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2022 
 

============================================================== 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

============================================================== 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

CONTRATADO:  

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):  

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Outsourcing de 

Impressoras (locação de equipamentos de impressão multifuncionais). O serviço inclui o 

fornecimento de impressoras multifuncionais, bem como, acessórios, suprimentos, 

insumos/consumíveis (toner, cilindro),incluindo o fornecimento de manutenção corretiva e 

preventiva e assistência técnica, incluso fornecimento de peças, componentes e quaisquer 

outros elementos necessários para impressão, cópias e digitalização, exceto papel, para 

atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura de Mairinque, inclusive as 

Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável 

por iguais períodos, até o limite de 48 meses, nos termos do Art. 57, IV da Lei 8666/93. 

 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/e-mail: (*) ______________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1. Estamos CIENTES de que: 

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
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iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código 

de Processo Civil; 

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 

eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das 

Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 
Mairinque, XX de Janeiro de 2023. 

 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

Assinatura: ___________________________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

Assinatura: ___________________________________________________________________ 
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Pela contratada: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

E-mail institucional: 

Telefone(s): 

Assinatura: ___________________________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

Assinatura: ___________________________________________________________________ 

 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

Assinatura: ___________________________________________________________________ 

 

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 

Tipo de ato sob sua responsabilidade: ________________________________ 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que 
tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  
contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por 
processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos 
legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese 
de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como 
subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela 
Resolução nº 11/2021). 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL  

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE:  

 

Nome: Antônio Alexandre Gemente 

Cargo: Prefeito 

CPF:  033.308.858-15 

Período de gestão:  2021 á 2024 

 

Obs:  1. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 

 2. Repetir o quadro, se necessário, informando todos os responsáveis durante o 

exercício. 

 3. Anexar a “Declaração de Atualização Cadastral” emitida pelo sistema “Cadastro 

Corporativo TCESP – CadTCESP”, por ocasião da remessa do presente documento ao TCESP. 

 

As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do Cadastro 

TCESP, conforme previsto no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração de 

Atualização Cadastral” ora anexada (s). 

 

 

_______________________________________ 
Antônio Alexandre Gemente 

Prefeito 
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ANEXO XI 

PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2022 
============================================================== 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

============================================================== 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

CNPJ Nº: 45.944.428/0001-20 

E-MAIL INSTITUCIONAL: gabinete@mairinque.sp.gov.br 

E-MAIL PESSOAL:  

CONTRATADA:  

CNPJ Nº:  

E-MAIL INSTITUCIONAL:  

E-MAIL PESSOAL: 

CONTRATO N.º (DE ORIGEM): 

DATA DA ASSINATURA: 

VIGÊNCIA: 12 MESES 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Outsourcing de 

Impressoras (locação de equipamentos de impressão multifuncionais). O serviço inclui o 

fornecimento de impressoras multifuncionais, bem como, acessórios, suprimentos, 

insumos/consumíveis (toner, cilindro),incluindo o fornecimento de manutenção corretiva e 

preventiva e assistência técnica, incluso fornecimento de peças, componentes e quaisquer 

outros elementos necessários para impressão, cópias e digitalização, exceto papel, para 

atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura de Mairinque, inclusive as 

Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável 

por iguais períodos, até o limite de 48 meses, nos termos do Art. 57, IV da Lei 8666/93. 

VALOR (R$):  

 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 

da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-

se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

Mairinque XX de XXXX de 2023. 

________________________________ 
Antônio Alexandre Gemente - Prefeito 


