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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2021 
 

1. PREÂMBULO 

 
2. O MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES, por intermédio da AUTORIDADE competente, com 

fulcro no § 1º, do Art. 40, da Lei 8.666/1993, c/c os Inc. I, do Art. 3º, da Lei 10.520/2002; Torna 
público que realizará à LICITAÇÃO Nº 040/2021, para atender às necessidades, Na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, capitaneado por pregoeiro e equipe de apoio 
designados pelo Decreto nº 019/2021, c/c a Lei Municipal nº 733/2011. A forma de julgamento 
será o MENOR PREÇO. Os envelopes das Propostas e Documentos de Habilitação poderão 
ser entregues no Setor de Licitações do MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES. Localizado na 
Av. Beira Rio, nº 20, Bairro Centro, Município de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, 
no dia 19/04/2021, até às 13:45 horas com a abertura dos mesmos às 14 horas da mesma 
data; sendo processada e julgada consoante a Lei Federal nº. 10.520/2002, regulamentada 
pelo Decreto Federal nº. 3.555/2000, com aplicação supletiva da Lei nº. 8.666/93, Lei 
Complementar nº. 123/2006, Lei Municipal nº. 733/2011, Lei Complementar nº 147/2014. 2014 

e com os efeitos do Inc.I, do Art. 193, da nova Lei de Licitações (Lei Federal nº 14.133/2021), assim 
como as cláusulas, especificações e recomendações deste Ato Convocatório. 

 
1.2 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por um Pregoeiro, a 

ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo 

deste Edital. 

 

 

 

1.3. A sessão de pregão poderá ser suspensa, caso o Pregoeiro constate tal necessidade, sendo 

os participantes credenciados, comunicados da data e horário da reabertura da sessão. 

 
3. DO OBJETO 

 
3.1. O presente PREGÃO PRESENCIAL tem como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 

MULTIFUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSUMÍVEIS (EXCETO 

PAPEL), PARA AS SECRETARIAS, ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO 

DE PASSO DE TORRES/SC”. Para serem realizados conforme tabela abaixo e Termo de 

Referência (ANEXO I) 

 

Item                                   

Especificação 

Unid. Quant. Preço Max. Preço Max. Global 

1 IMPRESSÃO DE 

PÁGINA A4 

Pag. 54.000 R$ 0,08 R$ 43.200,00 

* PRAZO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 13:45 horas do dia 

19/04/2021 

LOCAL: Setor de Licitações do MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES, sito a 

AV. BEIRA RIO, nº 20, Bairro CENTRO, Município de PASSO DE TORRES, 

Estado de SANTA CATARINA. 

* ABERTURA: às 14 horas do dia 19/04/2021 

LOCAL: Setor de Licitações do MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES, sito a 

AV. BEIRA RIO, nº 20, Bairro CENTRO, Município de PASSO DE TORRES, 

Estado de SANTA CATARINA. 
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4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitação estão previstos 

nas dotações orçamentárias, sob as seguintes classificações funcionais programáticas do 

Exercício de 2021:  

03.01.2.007.3.3.90-100-09/202I MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

04.02.2.010.3.3.90 -0695-40/2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR 

04.02.2.019.3.3.90-0695-59/2021 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 

15.01.2.031.3.3.90-0064-15/2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PUBLICA 

5. DO PREÇO 

 
5.1. O Preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta 

e do oferecimento de lances. 

 
6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
6.1. Poderão participar da presente licitação empresas constituídas para o objeto da 

licitação e que atendam a todas as condições do presente edital. 

 
6.2. Estão impedidas de participar da presente licitação: 

 
6.2.1. Os interessados sob regime de falência, concurso de credores, dissolução, 

liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição, 

empresas estrangeiras que não funcionem no país, e aqueles que tenham sido punidos 

com suspensão do direito de licitar com o MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES ou 

declarados inidôneos por qualquer Órgão Público e/ou impedidas de licitar e contratar 

com a administração pública conforme o art. 7 da Lei nº. 10.520/02; 

 
6.2.2. Empresas entre cujos dirigentes, diretores, sócios, responsáveis ou 

empregados, haja algum dirigente ou servidor do MUNICÍPIO DE PASSO DE 

TORRES; 

 
6.2.3. Duas ou mais empresas com participação societária entre si. 

 
7. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

 
7.1. Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas e/ou lances de preços e 

praticar os demais atos pertinentes ao certame o representante devidamente munido de 

documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório junto a Pregoeira, 

devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de 

Identidade ou documento equivalente. 

 

MONO 

2 IMPRESSÃO DE 

PÁGINA A4 

COLOR 

Pag. 18.000 R$ 0,20 R$ 3.600,00 
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7.2. O Credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida ou Carta de Credenciamento, com 

poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame, em nome do proponente. 

 
7.2.1. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 

proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou do Contrato Social, 

no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. Deverá ser apresentado o original dos documentos 

apresentados em fotocópia simples, para conferência. 
 

7.3. O credenciamento de que trata o subitem anterior deverá ser entregue separado dos 

envelopes de "PROPOSTA DE PREÇOS" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO". 

 
7.4. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar 

mais de um licitante. 

 
7.5. Não serão aceitas propostas ou documentação encaminhadas por meio eletrônico. 

 

8. DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO, PROPOSTAS FINANCEIRAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO 

 
8.1. No dia, horário e local previstos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os 

credenciamentos, na forma do ITEM 6, aberta pelo Pregoeiro à sessão pública, destinada ao 

recebimento da declaração de habilitação (que poderá ser feita na hora), e abertura dos 

envelopes Proposta e Documentação. 

 
8.2. Logo após o credenciamento as licitantes deverão apresentar ao Pregoeiro, a 

Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido e 

disposto pelo inciso VII, do Art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. (Modelo 

no Anexo II). 

 
8.2.1. A declaração deverá conter nome ou razão social e endereço completo, 

telefone, fac-símile e-mail da licitante, bem como assinada por pessoa com poderes 

para tal; 

 
8.2.2. Em caso de não apresentação da declaração citada no subitem 7.2, poderá ser 

preenchida, através de formulário (ANEXO II), na própria Sessão Pública, que 

poderá ser fornecido pelo Pregoeiro na sessão, que será assinado por pessoa  presente 

com poderes para tal. Ou, ainda, poderá ser entregue na Sessão Pública caso esteja 

em poder de pessoa presente; 

 
8.2.3. A licitante que não se fizer representar na sessão pública do pregão, deverá 

entregar o documento solicitado no subitem 7.2. fora dos envelopes ou em um terceiro 

envelope, contendo no anverso do mesmo: ENVELOPE Nº 03 – DECLARAÇÃO 

DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. O não 

atendimento deste quesito importará na não aceitação da proposta. 
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8.2.4. Não atendidos os subitens anteriores (7.2.1. e 7.2.2. e 7.2.3), implicará na 

imediata exclusão da licitante do certame, valendo este item para licitantes 

credenciadas ou não; 

 
8.2.4.1 Em caso de exclusão da licitante do certame, os envelopes 

permanecerão sob guarda do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, até o final da 

Sessão, momento que poderá ser devolvido, importando na preclusão do 

direito de participar da licitação, restando à administração inutilizar os 

envelopes se não procurados no prazo de 30 (trinta) dias. 
 

8.2.5. Na Declaração de Habilitação expedida pela Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte, deverá constar para efeito do tratamento diferenciado previsto na lei 

Complementar 123/2006, a afirmação de que atende a condição e que pretende 

exercer o direito de preferência, declarando cumprir plenamente os requisitos de 

habilitação nos termos da referida Lei Complementar. 
 

7.2.5.1. A comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte deverá ser efetuada mediante apresentação de Certidão 

Simplificada, expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição 

de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do artigo 8º da IN 

nº 103/2007 do Departamento de registro do Comércio (DNRC) e da Lei 

Complementar 123/2006, sob pena de ser desconsiderada tal condição. 

 
8.3. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante: 

 
a) Retardatário, a não ser como ouvinte; ou 

 
b) Que não apresentar a declaração de habilitação. 

 
8.3.1. Serão aplicadas as penalidades previstas no ITEM 18.1.3 deste Edital à 

licitante que fizer declaração falsa. 

 
8.4. Não serão admitidos novos proponentes após declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, 

que receberá a declaração de habilitação e os envelopes contendo, em separado, as propostas 

comerciais e os documentos relativos à habilitação, procedendo, em seguida, à abertura dos 

envelopes contendo as propostas. 

 
8.4.1. Aberto o envelope contendo a proposta, o Pregoeiro examinará a sua 

conformidade, consistindo na conferência, análise e classificação em confronto com 

o objeto e exigências do Edital. 

 
8.4.2. Em seguida procederá ao julgamento e classificação das propostas nos moldes 

do ITEM 12 do presente Edital. 

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO – SETOR DE 

LICITAÇÕES MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES 

AV. BEIRA RIO, Nº 20, BAIRRO CENTRO, PASSO DE TORRES - SC 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 03 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

CNPJ DA EMPRESA .................................... / -   
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8.5. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope de 

Documentação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com 

irregularidades, será inabilitada, sem prejuízo de ser-lhe aplicada, no que couber, as 

penalidades previstas no ITEM 18 deste Edital e demais cominações legais. 

 
8.5.1. Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão. 

 
8.6. As impugnações dos licitantes contra os seus concorrentes somente poderão ser 

formuladas durante essa reunião. 

 
8.7. Todos os atos desenvolvidos na sessão serão reduzidos em Ata, que deverá ser assinada 

por todos os licitantes presentes. 

 

 

 
9. DA PROPOSTA – ENVELOPE Nº 01 

 
9.1. As propostas deverão preencher os seguintes requisitos: 

 

a) Ser impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa, escrita em 

português, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, devidamente datada e assinada; 

 
b) Consignar, em moeda nacional, preço em algarismos arábicos com no máximo 

duas casas decimais e Valor Global por extenso; 

 
b.1 Em caso de divergência entre os valores unitário e total, será 

considerado o primeiro e, entre o expresso em algarismo e por extenso, será 

considerado este último; 

 
c) Declarar o prazo de validade da Proposta que deverá ser de no mínimo 60 

(sessenta) dias, este considerado no caso de omissão; 

 
f) Declarar o prazo de entrega do objeto licitado, que deverá ser em conformidade 

com o Termo de Referência deste Edital; 

 
g) Fazer menção ao Pregão Presencial nº 09/2021, conter a razão social do Licitante, 

o CNPJ, Número de Telefone, E-mail (se houver), além do respectivo endereço. 

 
h) Indicação do Banco e Agência e respectivos códigos e número da conta para efeito 

de emissão de nota de empenho/preparação do contrato e posterior pagamento. 

 
9.2. As propostas deverão ser entregues no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste 

Edital, em envelope separado, identificado, lacrado e rubricado, contendo os seguintes dizeres 

na sua parte externa: 
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10. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

 
10.1. Não será considerada proposta que contiver qualquer vantagem não prevista neste 

Edital. 

 
11. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
11.1. Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no art. 48, incisos I e II da 

Lei n.º 8.666/93, as propostas que: 

 
11.1.1. Não atendam às exigências do ato convocatório da licitação. 

 

11.1.2. Apresentar preço excessivo ou preço manifestamente inexequível, assim 

considerado aquele que não venha a ter demonstrado sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

objeto. 

 
11.1.3. Apresentar o preço unitário superior ao valor máximo disposto no Anexo I 

deste Edital. Sendo desclassificadas as propostas que ultrapassarem este valor. 

 
12. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02 

 
12.1. As documentações deverão ser entregues no local, dia e hora indicados no preâmbulo 

deste Edital, em envelope separado, identificado, lacrado, rubricado, contendo os seguintes 

dizeres na parte externa: 

 

 

12.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em originais, por 

fotocópia autenticada em cartório ou por servidor designado pela Administração Municipal, 

ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (Perfeitamente Legíveis). 
 

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO – SETOR DE 

LICITAÇÕES MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES 

AV. BEIRA RIO, Nº 20, BAIRRO CENTRO, PASSO DE TORRES - SC 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 

PROPOSTA FINANCEIRA - ENVELOPE Nº 01 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

CNPJ DA EMPRESA:  . . / -   

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO – SETOR DE 

LICITAÇÕES MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES 

AV. BEIRA RIO, Nº 20, BAIRRO CENTRO, PASSO DE TORRES – SC 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

CNPJ DA EMPRESA: . . / - 
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12.3. Habilitação Jurídica 

 
12.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

 
12.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou 

 
12.3.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; ou 

 
12.3.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
12.4. Da Regularidade Fiscal 

 
12.4.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

Comprovação através de Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral. 

 
12.4.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, 

relativa ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e 
 

compatível com o objeto contratual; Comprovação através de Comprovante de 
Inscrição e Situação Cadastral Estadual, ou através de página da consulta realizada 

pelo seguinte endereço eletrônico: http://www.sintegra.gov.br. 
 

12.4.3. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, 

relativa ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; Comprovação através de Comprovante de 

Inscrição e Situação Cadastral Municipal, ou através do Alvará de Localização e 
Funcionamento. 

 
12.4.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Dívida Ativa e Tributos 

Federais); Comprovação através de Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com 

Efeito de Negativa) de débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União. 

 
12.4.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual emitida pelo Órgão 

competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa do proponente, na forma 

da lei; Comprovação através de Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de 

Negativa) de Débitos Estaduais. 

 
12.4.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal emitida pelo Órgão 

competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa do proponente, na forma 

da lei; Comprovação através de Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de 

Negativa) de Débitos Municipais. 

 
12.4.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS; Comprovação através de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF). 

 
12.4.8. Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943; Comprovação através de Certidão Negativa de Débitos 

http://www.sintegra.gov.br/
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Trabalhistas podendo ser obtida no seguinte endereço eletrônico: 
www.tst.jus.br/certidao. 

 

12.4.9. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição. 
 

11.4.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado, as mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas, com efeito, de certidão negativa. 
 

11.4.9.2. A não-regularização da documentação implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 

no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 
 

12.5. Da Qualificação Econômico-Financeira 

 
12.5.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, 

expedida pelo distribuidor da Sede da Pessoa Jurídica, ou de Execução Patrimonial, 

expedida no domicílio da Pessoa Física, emitida em até 60 (sessenta) dias anteriores 

à Licitação. 

 
12.6. Do cumprimento do Art. 7º da Constituição Federal 

 
12.6.1. Declaração nos Termos do Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal de 1988, de que a proponente não possui em seu quadro de pessoal 
empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 (catorze) anos. 

 
12.7. Da Declaração de Inexistência de Superveniência de Fato Impeditivo 

 
12.7.1. Declaração da Licitante de Inexistência de Superveniência de Fato 

Impeditivo de Habilitação, nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, da Lei Nº 
8.666/93, de que não foi declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão 
público, Federal, Estadual ou Municipal. 

 
12.8. Da Capacidade Técnica 

 

 
12.8.1. Comprovação da capacidade técnica-operacional nos termos do 

seu art. 30, inc. II e a comprovação da capacidade técnico-profissional, de 

acordo com seu art. 30 § 1º da lei de licitação 8.666/93 

 

12.8.2. Declaração formal, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal 

da licitante, contendo a descrição detalhada dos recursos físicos, materiais e 

humanos, a serem disponibilizados para a execução dos serviços objeto desta 

licitação. 

http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.tst.jus.br/certidao
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12.8.3. Comprovante do vínculo empregatício dos Profissionais Técnicos 

elencados Conforme Termo de Referência em ANEXO; 
 

 
12.8.4. Declaração assinada pelo REPRESENTANTE LEGAL da empresa de 

que tomou pleno conhecimento de todas as informações e características dos 

serviços que serão executados, estando de acordo e assumindo o compromisso de 
que, se vencedor da licitação, cumprirá todas as exigências descritas neste Edital. 

 
12.9. As certidões ou informações obtidas por meio eletrônico, só terão validade, depois de 

confirmadas pelo Órgão licitante, nos termos do art. 32, §2º da lei licitatória e demais 

regulamentos. A empresa que inserir certidões tidas como falsas serão remetidas aos 

Ministérios Públicos respectivos para as providências cabíveis. Ocorrendo dificuldade de 

acesso por meio eletrônico, a licitação prosseguirá na fase de habilitação, decidida esta, 

quando efetiva a comprovação da autenticidade do documento pelo sistema. 
 

12.10. Os documentos exigidos, que não apresentarem expressamente o prazo de 

validade, deverão ter sido expedidos até no máximo 90 (noventa) dias anteriores a data 

de abertura do Certame. 
 

12.11. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 

exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem 

prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz, sob pena de 

inabilitação; 

 
12.11.1. Serão dispensados da apresentação de documentos com o CNPJ da filial 

aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

 
12.12. Os documentos acima mencionados deverão ser entregues até o dia e hora previstos no 

preâmbulo deste Edital, em envelope devidamente lacrado. 

 
13. DA SESSÃO DO PREGÃO 

 
13.1. A sessão do pregão será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste 

edital, sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário 

previsto para a sua abertura. Após a abertura da sessão, não serão mais admitidos novos 

proponentes, e a licitação desenvolver-se-á conforme segue: 

 
13.2. Identificação e credenciamento de um representante por empresa, que deverá 

apresentar: 

 
13.2.1. Carteira de identidade; 

 

13.2.2. Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma 

reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços, negociar preços 

diretamente com o Pregoeiro e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 

em nome da empresa representada, no caso de sócio da empresa, proprietário, 

dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia do Estatuto Social ou Contrato 

Social em vigor, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. (Modelo no Anexo IV). 
 

13.2.3. Os documentos de credenciamento passarão a compor o processo; 
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13.3. Recebimento da Declaração de habilitação e dos envelopes "Proposta” e “Documentos 

de Habilitação"; 

 
13.4. Abertura dos envelopes "proposta” e leitura, em voz alta, dos preços cotados; 

 
13.5. Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no 

Edital e classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido; 

 
13.6. Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais; 

 
13.6.1. Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o Menor Preço 

por Item e todos os demais cujas propostas econômicas situarem-se no limite de até 

10% (dez por cento) acima do menor preço; 
 

13.6.2. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas, na rodada de 

lances verbais participarão as empresas ofertantes das três melhores propostas, 

quaisquer que tenham sido os preços oferecidos; além do licitante que ofertar o menor 

preço. 

 
13.7. A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes considerar necessária o 

Pregoeiro; 

 
13.7.1. A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial 

os valores ofertados, iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço e 

finalizando com a ofertante do menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de 

menor preço. O primeiro lance verbal da sessão deverá cobrir o valor da proposta 

escrita de menor preço. A cada nova rodada será efetivada a classificação 

momentânea das propostas, o qual definirá a sequência dos lances seguintes; 

 
13.7.2. O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem 

anterior, quando convocado pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais 

e será mantido o último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas; 

 
13.8. Ordenamento das empresas por menor preço; 

 
13.9. Análise da proposta de menor preço, devendo o Pregoeiro decidir sua aceitabilidade de 

acordo com a compatibilidade com os preços de mercado. 

 
13.10. Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor 

preço, se for o caso; 

 
13.11. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme a Lei Complementar nº. 123/2006 e 

Lei Complementar nº 147/2014. 
 

13.12. No caso de empate em duas ou mais propostas, proceder-se-á da seguinte forma: 

 
13.12.1. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 

13.12.2. Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou empresa de Pequeno 

Porte, na forma do subitem 12.12.1 deste edital, serão convocadas as remanescentes 

que porventura se enquadrem na hipótese dos itens 12.11 e 12.11.1 deste edital, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
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13.12.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 

12.11.1. deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 

13.12.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no ITEM 12.12 e seus 

subitens, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame. 
 

13.12.5. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após 

o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
 

13.13. O disposto ITEM 12.12 e seus subitens somente se aplicarão quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Nesse 

caso o desempate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado mediante 

sorteio em ato público, com a participação de todas as licitantes. 
 

13.14. Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de 

menor preço, passando para a análise da subsequente, observada a ordem de classificação, 

caso o primeiro não atenda às exigências editalícias, até a apuração de proposta que 

corresponda ao exigido; 

 
13.15. Aclamação do licitante vencedor; 

 
13.16. Vistas e rubricas, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das 

empresas participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e 

nos envelopes de habilitação remanescentes; 

 
13.17. Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente 

motivada, se houver manifestação positiva nesse sentido; 

 
13.18. Adjudicação do objeto ao vencedor; 

 
13.19. Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 

representantes dos licitantes; 

 
13.20. Devolução dos envelopes "documentos de habilitação" dos licitantes remanescentes, 

que ficarão retidos até assinatura do contrato ou instrumento equivalente pelo licitante 

vencedor; 

 
13.21. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 

cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão 

sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, 

na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

 
14. DA HOMOLOGAÇÃO 

 
14.1. A adjudicação do objeto  ao licitante vencedor, pelo Pregoeiro, ficará sujeita à 

Homologação do Gestor  Municipal de PASSO DE TORRES; 

 
15. DO CONTRATO 
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15.1. A empresa adjudicatária deverá assinar com o MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES, 

dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da convocação CONTRATO para o 

fornecimento dos itens vencedores (conforme as especificações constantes no ANEXO I), 

com assistência técnica durante o período de garantia 

 
15.2. O prazo concedido para assinatura do CONTRATO poderá ser prorrogado, por igual 

período, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pelo MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES; 
 

15.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o CONTRATO dentro do prazo 

assinalado no item anterior ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas neste Edital; 

 
15.4. É facultada ao MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES, quando a convocada não assinar 

o CONTRATO, no prazo e condições estabelecidos neste Edital, chamar as licitantes 

remanescentes, obedecida a ordem e classificação, para fazê-lo em igual prazo, pelo preço 

proposto na sessão de lances, ou ainda, revogar o Pregão, não se aplicando, no entanto, caso 

os demais convocados não aceitem assinar a ata, as penalidades mencionadas no subitem 

anterior; 

 
15.5. A autoridade competente poderá, até a assinatura do CONTRATO, desclassificar o 

licitante vencedor, por despacho fundamentado sem direito a indenização ou ressarcimento, e 

sem prejuízo de outras sanções cabíveis, quando o MUNICÍPIO, tiver notícia de qualquer fato 

ou circunstância, ou ainda, falsidade documental anterior ou posterior ao julgamento da 

presente licitação, que desabone a idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 

administrativa do licitante, assegurada a ampla defesa, nos termos do art. 48 da Lei 8.666/93. 

 
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
16.1. O pagamento será efetuado em Conta Corrente Bancária do Licitante vencedor, após 

realização e conferência do objeto licitado, mediante a apresentação da Nota Fiscal, 

observando as especificações exigidas no Edital. 

 
17. RECUSA DA CONTRATAÇÃO 

 
17.1. Consideram-se motivos justificados para recusa da contratação: 

 
a) A alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 

prejudique as contratações decorrentes do registro; 

 
b) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato a ser firmado; 

 
c) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, salvo se decorrente 

de procedimento fraudulento, devidamente comprovado; 

 
d) A dissolução da sociedade. 

 
17.2. O MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES, diante da recusa, apurará as razões do 

interessado no próprio processo que deu origem à contratação, de que poderá resultar a 

liberação do compromisso por ele assumido, ou a rejeição da recusa e consequente aplicação 

das penalidades cabíveis, previstas neste edital, sem embargo de lhe ser franqueado o 

contraditório e a ampla defesa. 
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17.3. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior que tenha o condão de 

motivar o atraso na entrega do objeto no prazo previsto neste Edital, deve(m), o(s) 

adjudicatário (s) submeter (em) os fatos, por escrito ao MUNICÍPIO DE PASSO DE 

TORRES, com as justificativas correspondentes, acompanhadas da comprovação devida, para 

análise e decisão, desde que dentro do prazo estabelecido para a entrega do material. 

 
18. DAS PENALIDADES E MULTAS 

 
18.1 - No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas, ou usar de má-fé, 

ficará sujeita, respeitando os direitos à ampla defesa e ao contraditório, à aplicação das 

penalidades abaixo descritas, previstas no artigo 7º da Lei 10.520/02, consoante as 

especificações deste edital. 

 
18.1.1 - Multa de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor total do empenho, ou 

de seu remanescente nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato; no caso 

dos objetos não estarem em conformidade com as especificações do Termo de 

Referência - Anexo I, assim como na recusa injustificada do adjudicatário em assinar 

o Contrato dentro do prazo estabelecido no item 14.1, ficando sujeita e garantida à 

prévia defesa. 

 
18.1.2 - A sanção de multa será aplicada nos casos de: 

 
a) descumprimento do prazo por atraso de entrega do objeto; 

 
I - Atraso de 05 (cinco) dias, multa de 0,2% (dois décimo por cento) 

sobre o valor global por dia de atraso; 

 
II - Atraso superior a 05 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por 

cento) sobre o valor global por dia de atraso, até o máximo de 15% 

(quinze). 

 
b) descumprimento do prazo de entrega do objeto em manutenção; 

 
I - Atraso de 05 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por cento) sobre 

o valor da obrigação pendente, por dia de atraso; 

 
II - Atraso superior a 05 (cinco) dias, multa de 1% (hum por cento) 

sobre o valor da obrigação pendente, por dia de atraso, até o máximo 

de 15% (quinze por cento); 

 
c) As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra; 

 
d) O valor das multas acima referidas será descontado de quaisquer fatura 

ou crédito existente do CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA. 

 
18.1.3 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração do Órgão, pelo 

prazo de até 2 (dois) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

 
a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 

b) Não mantiver a proposta; 
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c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Fizer declaração falsa; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 
19. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

 
19.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato 

convocatório; 

 
19.2. A entrega das propostas sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, 

implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas; 

 
19.3. Qualquer licitante poderá recorrer dos atos praticados pelo Pregoeiro, cuja intenção 

deverá ser manifestada no final da sessão pública, sob pena de decadência do direito de 

recorrer; 

 
19.3.1. A síntese das razões recursais deverá ser registrada na ata da sessão, cabendo 

o Pregoeiro conceder o prazo de três dias úteis para apresentação das razões, ficando 

os demais, desde logo, intimados a apresentarem contra-razões em igual número de 

dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos; 

 
19.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo; 

 
19.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

 
19.6. Se não reconsiderar a sua decisão o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente 

informados, à consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva e 

homologação do procedimento. 

 
19.7. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Edifício sede da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES, sito a AV. BEIRA RIO, Nº 20, 

Bairro CENTRO, Município de PASSO DE TORRES, Estado SANTA CATARINA, 

endereçadas ao Pregoeiro e referendadas a este Edital de Licitação. 

 
19.7.1. Não será admitida a Impugnação do Edital por intermédio de fac-símile ou 

via e-mail, devendo a referida peça ser necessariamente protocolada junto ao Setor 

de Protocolos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES. 

 
19.8. Os autos permanecerão desde logo com vistas franqueada aos interessados no mesmo 

local indicado no item anterior. 

 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
20.1. Quaisquer dúvidas adicionais deste Edital e/ou de seus itens poderão ser obtidas 

pessoalmente no Setor de Licitações do MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES, sito à AV. 

BEIRA RIO, Nº 20, Bairro CENTRO, Município de PASSO DE TORRES, Estado de SANTA 

CATARINA, pelo FONE: (48) 3548-0035 ou através do seguinte e-mail: 

licitacao@prefeitura-passo.sc.gov.br, até vinte e quatro horas antes da data marcada à 

mailto:licitacao@prefeitura-passo.sc.gov.br
mailto:licitacao@prefeitura-passo.sc.gov.br
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reunião, destinada à abertura dos envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta 

Financeira”. 

 
20.2. O Pregoeiro poderá convocar servidores qualificados do Órgão, para oferecer suporte 

técnico e/ou jurídico às decisões, independente da equipe de apoio; 

 
20.3. As modificações ocorridas neste Edital obedecerão ao disposto no parágrafo 4º, do 

Art.21, da Lei nº 8.666/93. 

 
20.4. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em 

qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações 

complementares que o Pregoeiro porventura julgar necessário; 

 
20.5. A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas 

deste Edital, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem; 

 
20.6. É facultado o Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em especial quanto à veracidade das 

declarações feitas ou apresentadas em razão do cumprimento das exigências deste Edital e 

suas Especificações Técnicas - ANEXO I; 

 
20.7. Os documentos da habilitação dos que forem excluídos do certame, ficarão em poder do 

Município de Passo de Torres, até que haja a execução do contrato. O proponente interessado 

poderá retirá-los em até 05 (cinco) dias úteis após a referida execução. Decorrido o prazo, os 

documentos serão destruídos; 

 
20.8. O MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES reserva-se o direito de revogar, anular, 

suspender ou adiar a presente licitação, por razões de interesse público ou por  decorrência 

de fato superveniente comprovado, e anular no todo ou em parte, resguardando- se o direito 

de defesa no prazo de dois dias úteis, consoante prevê a Lei nº. 8.666/93, bem como, transferir 

a data de abertura, sem que isso caiba à licitante, direito a indenização, seja a que título for; 

 
20.9. O MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES poderá anular o certame, por vício de 

legalidade, ou revogá-lo, por motivo de conveniência e oportunidade em razão de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

consoante prevê a Lei nº 8.666/93; 

 
20.10. Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final da sessão do 

pregão e o disposto no ITEM 12 e seus subitens, devendo o(s) convocado(s) apresentar(em) 

os documentos de habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data 

da primeira reunião; 

 
 

20.11. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo  Pregoeiro, com fundamento 

nas disposições da legislação em vigor; 
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20.12. Fica eleito o foro de Santa Rosa do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta 

Licitação. 

 
20.13. Fazem parte integrante deste Edital: 

 
ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 

ANEXO III – Minuta Contratual; 

ANEXO IV – Modelo de Procuração para Credenciamento; 

ANEXO V – Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do 

Artigo 7o da Constituição Federal de 1988; 

ANEXO VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

ANEXO VII – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP. 

 

 

 

PASSO DE TORRES – SC, 06 de abril de 2021. 

 
 

 

 
 

 
 

VALMIR AUGUSTO RODRIGUES  

Prefeito Municipal  
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERENCIA  

 

1. DO OBJETO 

 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 

IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), 

PARA AS SECRETARIAS, ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE PASSO DE 

TORRES/SC.” Para serem realizados conforme tabela abaixo: 

 

 

1.1. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

 

1.1.1 A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos de impressão, cópias e 

digitalização, conforme características mínimas determinadas no item 1.2; 

1.1.2 Sem previsão de franquia mensal;  

1.1.3 A manutenção corretiva dos equipamentos que precisarem de troca de peças será efetuada 

através de substituição do equipamento por outro equivalente, independente do motivo ou da causa em até 

01 (um) dia útil; 

1.1.4 Durante o período de vigência do contrato, a CONTRATADA deverá assegurar que todas 

as impressoras estejam acompanhadas de toner adicional ou equivalente, além do toner em uso no 

equipamento; 

1.1.5 A CONTRATADA deverá fornecer toner ou equivalente para todos e quaisquer 

equipamentos de propriedade da CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato, 

independente de marca e/ou modelo, sem quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE,  

1.1.6 A CONTRATADA deverá fornecer 01 (um) transformador de 1000VA ou superior, 

sempre que necessário, nos locais onde houver demanda em função da instalação elétrica; 

1.1.7 A abertura do chamado ao suporte técnico se dará por whatsapp, em número fornecido 

pela CONTRATADA, ou por e-mail, ou por telefone, ou ainda pelo Help Desk, a critério da 

CONTRATANTE. 

 

 

2. DOS EQUIPAMENTO EM COMODATO 

 

2.1. OS EQUIPAMENTOS ANTES DE INSTALADOS SERÃO AVALIADOS POR PESSOAL 

AUTORIZADO DA PREFEITURA AFIM DE QUE CORRESPONDAM AS CARACTERISTICAS 

NECESSÁRIAS E EXPECTATIVAS DA CONTRATANTE; 

MODELO TIPO QTDE DESCRIÇÃO  

1 IMPRESSORA 47 Impressora multifuncional mono laser A4 

Item                                   

Especificação 

Unid. Quant. Preço Max. Preço Max. Global 

1 IMPRESSÃO DE 

PÁGINA A4 

MONO 

Pag. 54.000 R$ 0,08 R$ 43.200,00 

2 IMPRESSÃO DE 

PÁGINA A4 

COLOR 

Pag. 18.000 R$ 0,20 R$ 3.600,00 
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MULTIFUNCIONAL 

MONO LASER A4 

DUPLEX REDE 

duplex, rede Ethernet, funções de impressão, 

cópia e digitalização, impressão duplex 

(frente e verso) automática, gramatura de 60 

a 150g/m² ou superior. Mínimo de 30 PPM 

2 

IMPRESSORA 

MULTIFUNCIONAL 

COLORIDA 

TANQUE DE TINTA 

A4 RED 6 

Impressora multifuncional colorida tanque de 

tinta A4 , rede , funções de impressão, cópia 

e digitalização, impressão , gramatura de 60 

a 150g/m² ou superior. Velocidade de 27 

ppm em preto e branco 

3 IMPRESSORA P&B 14 

Impressoras monocromáticas laser pequeno 

porte mínimo de 21 ppm 

TOTAL  67  

 

 

2.2. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

2.2.1. A CONTRATANTE definirá os locais de instalação e armazenamento para os equipamentos 

fornecidos pela empresa CONTRATADA. 

2.2.2. A CONTRATANTE poderá solicitar à empresa CONTRATADA o remanejamento dos equipamentos 

quando achar necessário entre as unidades. 

2.2.3. Os equipamentos devem ser entregues e instalados, sendo que toda e qualquer despesa decorrente do 

transporte dos mesmos serão de responsabilidade exclusiva da empresa CONTRATADA. 

 

2.3. ATENDIMENTO TÉCNICO 

 

2.3.1. O atendimento prestado localmente A CONTRATANTE por profissionais da empresa 

CONTRATADA, com vínculo empregatício ou contratual, residentes até 50km da sede da 

PREFEITURA, sendo obrigatório comprovação de residência do técnico através de documento de 

comprovação. 

2.3.2. Cópia do contrato de prestação de serviços ou cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas 

anotações de contrato de trabalho; 

2.3.3. A empresa CONTRATADA será a única responsável por todos e quaisquer encargos trabalhistas, 

impostos, execuções judiciais, ficando desde já acordado que a não é solidária ou corresponsável a 

qualquer tipo de ação que eventuais empregados da contratada vierem a mover contra quaisquer uma 

das partes e, inexistindo, porquanto, qualquer tipo de vínculo empregatício entre os empregados da 

empresa CONTRATADA e a CONTRATANTE; 

2.3.4. Se estabelece o prazo máximo de 04 horas para atendimento técnico a partir da abertura do chamado 

pela CONTRATANTE, sob pena de multa de $50,00 por hora adicional em atraso; 

2.3.5. Efetuar a contabilização mensal de cópias e impressões através dos medidores dos equipamentos para 

cópias e para impressões através de software específico; 

2.3.6. É responsabilidade somente da Prefeitura e de seus servidores a operação dos equipamentos (ação de 

realizar cópias, digitalizações e impressões), sendo que a empresa CONTRATADA e seus 

empregados operarão os equipamentos somente nas demonstrações e no treinamento de usuários; 

2.3.7. A PREFEITURA MUNICIPAL ficará responsável por dar continuidade a todos os serviços prestados 

pela empresa CONTRATADA, devendo ter, portanto, acesso total ao hardware (impressoras e 

servidores de impressão) e software (gerenciamento e contabilização) utilizado pela mesma. 

2.3.8. A empresa CONTRATADA deverá dar treinamento no manuseio dos softwares e dos equipamentos, 

para serviços de configuração, e substituição de um equipamento por outro; 

2.3.9. É de responsabilidade da empresa CONTRATADA a monitoração prévia dos equipamentos; 
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2.4.  FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 

 

2.4.1. A empresa CONTRATADA deverá fornecer e gerenciar todo e qualquer material de consumo 

necessário ao funcionamento dos equipamentos solicitados, sem ônus de espécie alguma para 

PREFEITURA; 

2.4.2. Caso os equipamentos fornecidos apresentem problemas frequentes de atolamento de papel, que exija 

o aquecimento dos mesmos é de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento e 

instalação da estufa respectiva, com capacidade mínima de 500 folhas A4, incluindo a reposição dos 

acessórios necessários (lâmpadas, resistências, etc.); 

2.4.3. 3. A CONTRATADA deverá fornecer materiais de consumo de excelente qualidade, devendo 

substituir o material caso a CONTRATANTE não concorde com a qualidade do mesmo e exija a sua 

substituição; 

2.4.4. A empresa CONTRATADA se responsabilizará pelo fornecimento, logística e troca de todo e 

qualquer material de consumo utilizado nos equipamentos, objeto deste contrato de prestação de 

serviços; 

2.4.5. O fornecimento de material de consumo deverá ser compatível com a franquia mensal de cada 

equipamento, visando não ocorrer desabastecimento. A área de cobertura de material de consumo a 

ser considerado não deverá ser inferior a 10% para todas as tecnologias solicitadas; 

2.4.6. A empresa CONTRATADA deverá possuir estoque de material de consumo de contingência, 

observando-se sempre uma quantidade mínima capaz de efetuar uma produção mínima de 30 (trinta) 

dias; 

 

2.5. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO 

 

2.5.1. Deverá ser fornecida ferramenta para atendimento de todos os dispositivos de impressão instalados 

na rede de informática (incluindo aqui também os equipamentos de propriedade da PREFEITURA), 

que deverá prover no mínimo as seguintes funcionalidades: 

 

2.5.1.1. Permitir criptografia no trafego dos dados pela rede; 

2.5.1.2. Disponibilizar interface web para usuários e deverá permitir   customizações de layout 

(cores, textos, etc.) da mesma; 

2.5.1.3. Permitir a contabilização apenas das páginas realmente impressas 

2.5.1.4. A empresa CONTRATADA deverá emitir relatório em formato Excel/PDF, ou em 

formato acordado posteriormente com a PREFEITURA , com as seguintes informações: Nome da 

impressora/copiadora, modelo do equipamento, centro de custo por departamento e/ou usuário, 

quantidade de cópias efetuadas. 

 

2.6. CONSIDERAÇÕES GERAIS – SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO 

 

2.6.1.  A ferramenta de contabilização e bilhetagem é um item fundamental para o gerenciamento do 

contrato, e alocação dos volumes impressos nos respectivos centros de custo. entende que a mesma 

deverá contabilizar plenamente os volumes de impressão efetivados. Dessa forma, a título de 

tolerância, será apenas aceito que o software de contabilização registre um volume divergente ao 

registrado pelos medidores físicos dos equipamentos de até 5%. Os casos que extrapolem esta regra 

serão tratados como seguem:  
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2.6.1.1.  Se o volume contabilizado pelo software for 5% menor ou 5% maior do que o volume 

medido pelos contadores físicos, será pago somente o volume medido pelos contadores físicos, 

respeitando a franquia contratada; 

2.6.1.2. As regras mencionadas acima, serão aplicadas a partir do prazo máximo estabelecido para 

a entrega de TODO o objeto contratado, ou seja, 30 (trinta dias) corridos. 

2.6.1.3. Somente será considerada a bilhetagem para fins de pagamento quando houver emissão 

de página impressa. Ex: o uso do equipamento como scanner ou envio de fax não deverá ser 

contabilizado. 

2.6.1.4. A empresa CONTRATANTE deverá disponibilizar o acesso aos medidores físicos ou 

acesso remoto aos equipamentos visando auditar o contador físico dos equipamentos. 

2.6.1.5. Todos os sistemas necessários (bilhetagem, gerenciamento do parque, etc..) para 

execução dos serviços devem estar disponíveis e instalados dentro da rede interna da 

CONTRATANTE. 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 

Objeto:“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 

IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), PARA AS 

SECRETARIAS, ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES/SC”. 
 

 

A empresa       , 

inscrita no CNPJ  sob o nº  . . /  -  , por intermédio 

de seu representante legal: 

Sr(a):   , 
 

portador(a) da Carteira de Identidade nº 
 

      , 

e do CPF n.º  . . -  , 

 

DECLARA, na forma e sob as sanções previstas na Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os 

requisitos de HABILITAÇÃO exigidos para participação nesta licitação. 

 

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto 

neste Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração. 
 

 

Sem ressalva 

Com ressalva quanto à regularidade fiscal, conforme previsão legal (§1º do Art. 43 da Lei 

Complementar nº 123/2006). 
 

 
  ,  de  de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Representante legal 
(Nome completo, assinatura e carimbo da 

Empresa) 

RG nº     . . SSP/   
 

CPF nº  . . -   

Carimbo do CNPJ: 

CAMPO DESTINADO A ME/EPP 
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ANEXO III 

MINUTA CONTRATUAL 

CONTRATO Nº XXX/2021 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

FAZEM DE UM LADO, O MUNICIPIO DE 

PASSO DE TORRES E DE OUTRO LADO A 

EMPRESA XXXXXXXXX, NOS TERMOS DA 

LEI Nº 8.666 DE 21/06/93.  

Cláusula Primeira - Preâmbulo  

1. CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES, sito a RUA BEIRA RIO, 

Nº 20, Bairro CENTRO, Município de PASSO DE TORRES, Estado de SANTA CATARINA, 

inscrita no CNPJ sob o Nº 95.782.793/0001-54, neste ato representada pelo PREFEITO 

Municipal, o Senhor VALMIR AUGUSTO RODRIGUES, ora denominada CONTRATANTE.  

2. CONTRATADA: A empresa XXXXXXXXXX, sito a XXXXXXXXXX, inscrita no 

CNPJ/MF sob o Nº 99.999.999/9999-99, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXX, ora 

denominada CONTRATADA. 

3. ADJUDICAÇÃO: O presente termo contratual decorre do Processo Administrativo Nº 

040/2021, Processo de Licitação Nº 040/2021, Modalidade: Pregão Presencial Nº 09/2021, 

homologado em XX/XX/2021 que passa a integrar este contrato independentemente de 

transcrição, juntamente com a proposta da CONTRATADA.                                                

Cláusula Segunda - Do Objeto  

O presente contrato tem por objetivo a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM 

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA, CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), PARA AS SECRETARIAS, 

ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES/SC”.”. Para serem 

realizados de acordo com relação e especificações abaixo: 

 

Cláusula Terceira - Da Vigência do Contrato 

1. O período de vigência do contrato será contado a partir da data de sua assinatura, até 

31/12/2021, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes, mediante termo aditivo, na 

forma e prazo estabelecidos na lei vigente. 

Item                                   Especificação Unid. Quant. Valor 

Max 

Unit.  

Valor Total 

Max 

1 IMPRESSÃO DE PÁGINA A4 

MONO 

Pag. 54.000   

2 IMPRESSÃO DE PÁGINA A4 

COLOR 

Pag. 18.000   
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Cláusula Quarta - Do Prazo e Condições de Entrega 

1. Os SERVIÇOS deverão ser EXECUTADOS de acordo com as necessidades da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES, dentro das especificações e quantitativos solicitados.  

Cláusula Quinta - Da Aceitação e do Controle de Qualidade 

1. Os SERVIÇOS somente serão considerados devidamente aceitos após analisados e aprovados 

pelo órgão competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES, com base nas 

exigências previstas no Edital e de acordo com a proposta da CONTRATADA, que 

independentemente de transcrição fazem parte integrante deste Termo Contratual. 

2. Todos os SERVIÇOS rejeitados deverão ser pronta e imediatamente SUBSTITUÍDOS pela 

CONTRATADA, dentro das especificações, qualidade e quantidade exigidas, sem qualquer 

ônus para o CONTRATANTE, independente de qualquer circunstância de local de entrega ou 

recebimento. 

Cláusula Sexta - Do Preço 

1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos SERVIÇOS devidamente executados, 

pelos valores dos mesmos, após executados e aprovados. 

2. É vedado a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões que 

por ventura venham a ser contatadas em sua proposta ou, ainda decorrentes das variações das 

quantidades previstas no parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula Sétima - Da Forma e Condições de Pagamento 

1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis pela tesouraria da CONTRATANTE, 

após apresentação das Notas Fiscais/Faturas acompanhadas das respectivas comprovações de 

fornecimento dos SERVIÇOS ENTREGUES, atestadas pelo Setor Responsável, e em 

conformidade ao discriminado na proposta apresentada pela CONTRATADA.   

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

cidade de Passo de Torres – SC, postergando-se, em caso negativo, para o 1º (primeiro) dia útil 

subseqüente. 

Clausula Oitava - Do Reajuste de Preço 

1.1. O preço proposto somente será reajustável conforme dispõe o Artigo 65 da lei 8.666/93 e 

Artigo 2º, da Lei Nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 

Cláusula Nona - Da Dotação Orçamentária 

1. A despesa do objeto deste contrato correrá pela dotação orçamentária do Exercício de 2021. 

03.01.2.007.3.3.90-100-09/202I MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

E FINANÇAS 

04.02.2.010.3.3.90 -0695-40/2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR 

04.02.2.019.3.3.90-0695-59/2021 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 

15.01.2.031.3.3.90-0064-15/2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PUBLICA 

Cláusula Décima – Do Valor 
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1. O valor global deste contrato é de: R$ XXXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXX). 

Cláusula Décima Primeira - Da Execução 

1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução 

total ou parcial. 

2. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

Cláusula Décima Segunda - Da Alteração Contratual 

1. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

1.1. Unilateralmente pela CONTRATANTE  

a) Quando houver modificação dos SERVIÇOS ou das especificações, para melhor adequação 

aos seus objetivos; 

b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da 

Lei No. 8.666. 

 1.2. Por acordo das partes: 

a) Quando conveniente à substituição da garantia de execução; 

b) Quando necessária à modificação do regime de entrega, bem como do modo de fornecimento, 

em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com 

relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente ENTREGA dos SERVIÇOS.    

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessárias, respeitando os termos do Parágrafo 1º do Artigo 65 da 

Lei Nº. 8.666/93. 

Cláusula Décima Terceira - Das Penalidades 

1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste Contrato, erros de 

execução, demora na EXECUÇÃO dos SERVIÇOS, a CONTRATANTE poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes penalidade: 

1.1. Advertência; 

1.2. Se a CONTRATADA não EXECUTAR os SERVIÇOS no prazo estipulado, a não ser por 

motivo de força maior definido em Lei e reconhecido pela CONTRATANTE, ficará sujeito à 

multa diária de 10% (dez por cento) do valor total do contrato até o 10º (décimo) dia; 
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1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PASSO DE TORRES, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

1.5. O valor da multa referido no subitem 1.2 será descontado de qualquer fatura ou crédito 

existente no órgão, não se efetuando qualquer pagamento de fatura, enquanto referida multa 

houver sido paga ou relevada a penalidade aplicada. 

2. Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior" devidamente 

comprovados. 

Cláusula Décima Quarta - Dos Recursos Administrativos 

1. Da penalidade aplicada caberá recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 

notificação, a autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até 

o julgamento do pleito, nos termos do Artigo 109 da Lei Nº. 8.666/93. 

Cláusula Décima Quinta - Da Rescisão 

1.1. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes contratantes, 

mediante Aviso Prévio, e desde que seja feito com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

1.2. O presente Instrumento considerar-se-á rescindido de pleno direito, independentemente de 

qualquer notificação, quer judicial ou extrajudicial, uma vez verificada a ocorrência de uma dos 

seguintes eventos: 

a) Falência ou pedido de concordata da CONTRATADA;  

b) A dissolução da sociedade ou falecimento do CONTRATADO se for firma individual ou 

pessoa física; 

c) A insolvência da CONTRATADA, caracterizada pelo protesto de títulos;  

d) O não cumprimento de qualquer das Cláusulas do presente contrato, desde que não tomadas 

as devidas providências dentro de 30 (trinta) dias, a contar do envio, pela CONTRATANTE, da 

notificação de tal evento;  

e) A subcontratação, do objeto deste contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

1.3. A rescisão contratual, nos casos acima especificados acarretará a CONTRATADA; 

a) Responsabilidade financeira pelos prejuízos causados a CONTRATANTE; 

b) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até a apuração dos prejuízos causados a 

CONTRATANTE, a seus servidores ou a terceiros; 

Cláusula Décima Sexta – Das partes integrantes 

1. Fazem parte integrante o presente Contrato, independentemente da transcrição, a Proposta da 
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CONTRATADA, o Edital e seus Anexos. 

Cláusula Décima Sétima - Do Foro 

1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Rosa do Sul – SC, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 

contrato. 

E, assim por estarem, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, ambas as partes 

assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as 

testemunhas abaixo. 

                          Passo de torres – SC, XX de XXXXX de 2021. 

 

_____________________________                                _____________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL                                        XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DE PASSO DE TORRES                                         XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATANTE                                                          CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

___________________________                                   ___________________________ 

TESTEMUNHA                                                                    TESTEMUNHA 

CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                                       CPF: XXX.XXX.XXX-XX 
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ANEXO IV 
 

 PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa 

  ,   com  sede 

  ,   inscrita 

no CNPJ/MF sob n.º   . . /  - e Inscrição Estadual sob n.º 

 

  . . - , representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) 

Sr(a) 

portador(a) da Cédula de Identidade (R.G.) n.º 

, 

  . . /  e inscrito no 

Cadastro de Pessoas Físicas  (CPF) nº  . . - , nomeia(m) e constitui(em)  seu 
 

bastante Procurador o(a) Sr(a) 

      , portador(a) da 

Cédula  de  Identidade RG n.º  . . /  e  inscrito  no  Cadastro  de Pessoas 

Físicas (CPF) n.º   . . - , a quem confere(imos) amplos poderes para 

 

representar      a                                                                                                                                        

perante o MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES, no que se referir ao Edital PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 09/2021, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do 

PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA FINANCEIRA (Nº 1) e 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (Nº 2) em nome da Outorgante, formular verbalmente 

lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) 

etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor 

recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de 

interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os 

esclarecimentos solicitados pela Pregoeira, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome da Outorgante. 

A presente Procuração é válida até o dia        /       /  . 
 

  ,  de  de 2021 
 

 

 

 

 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES 

Av. Beira Rio, nº 20 – Centro – CEP: 88980-000 – Passo de Torres/SC – CNPJ: 95.782.793/0001-54 

 

 

Outorgante 
(Nome completo e assinatura) 

RG nº     . . SSP/  e CPF nº  . . -   

OBS: ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO 

APRESENTAR TAMBÉM FOTOCÓPIA AUTENTICADA OU ORIGINAL MAIS 

FOTOCÓPIA SIMPLES DE DOCUMENTO QUE COMPROVE TAIS PODERES 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ARTIGO 7O DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 

IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), 

PARA AS SECRETARIAS, ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE PASSO DE 

TORRES/SC.” 
 

A empresa       , inscrita 

no CNPJ  sob o nº  . . /  -  , por 

intermédio de seu representante legal: 

Sr(a):       , 

portador(a) da Carteira de Identidade nº 

      , e do CPF n.º  . . -  , 

 

DECLARA, nos termos do Inciso XXXIII do art. 7°, da Constituição Federal c/c art. 27, V, da 

Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1.993, sob a nova redação da Lei n° 9.854, de 27 de Outubro de 

1.999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

nem menor de dezesseis anos. 
 

 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme 

disposto neste Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente 

declaração. 
 

  ,  de  de 2021. 
 

 

 

 

Representante legal 
(Nome completo, assinatura e carimbo 

da Empresa) 
RG nº     . . SSP/   

 

CPF nº  . . -   

Carimbo do CNPJ: 

RESSALVA 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 

IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), 

PARA AS SECRETARIAS, ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE PASSO DE 

TORRES/SC.” 
 

A empresa       , inscrita 

no CNPJ  sob o nº  . . /  -  , por 

intermédio de seu representante legal: 

Sr(a):       , 

portador(a) da Carteira de Identidade nº 

  , e do CPF n.º 
 

  . . -  , 

 
 

DECLARA para todos os fins de direito, que não foi declarada inidônea em nenhum órgão 

público, Federal, Estadual ou Municipal, nem está suspensa de participar de licitação no 

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES, nos termos do Artigo 32 - Parágrafo 2º, da Lei Federal 

Nº 8.666/93. 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

  ,  de  de 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Representante legal 

(Nome completo, assinatura e carimbo 

da Empresa) 

RG nº     . . SSP/   
 

CPF nº  . . -   

Carimbo do CNPJ: 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 

IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE 

EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSUMÍVEIS 

(EXCETO PAPEL), PARA AS SECRETARIAS, ESCOLAS E CRECHES NO 

MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES/SC.” 
 

A empresa       , 

inscrita no CNPJ  sob o nº  . . /  -  , por intermédio 

de seu representante legal: 

Sr(a):        , 

portador(a) da Carteira de Identidade nº 

      , 

e do CPF n.º  . . -  , 

 

DECLARA que se ENQUADRA como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não havendo 

nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 

e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007. 

 

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto neste 

Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração. 
 

 

 
  ,  de  de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Representante legal 
(Nome completo, assinatura e carimbo da 

Empresa) 
RG nº     . . SSP/   

 

CPF nº  . . -   

Carimbo do CNPJ: 


