ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SANTA CLARA DO SUL
Município criado pela Lei Estadual 9.621/92

EDITAL
PROCESSO Nº 1686/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2018
TIPO: MENOR PREÇO
O Município de Santa Clara do Sul, por intermédio de seu Prefeito, torna público,
para conhecimento dos interessados, que estará realizando o PREGÃO PRESENCIAL Nº
47/2018 do tipo MENOR PREÇO, e que às 09:00 HORAS DO DIA 10 DE OUTUBRO DE
2018 na sala do Setor de Licitações, estará recebendo os envelopes contendo os
documentos de “Habilitação” e “Propostas” objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO TERCEIRIZADA, com
fulcro nas disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 subsidiariamente aplicável
à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações da Lei
Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal 1333/2008, bem como as condições a seguir
estabelecidas:
1. DO OBJETO:
1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de todos os
suprimentos (EXCETO PAPEL), manutenção corretiva e preventiva, incluindo peças e
serviços técnicos especializados, para os 11 equipamentos do parque de impressoras e
multifuncionais, de propriedade do Município e, disponibilização de 26 multifuncionais laser
e jato de tinta, de primeiro uso e em linha de produção, em regime de locação; para uma
franquia mensal de 50.000 páginas monocromáticas e 2.000 coloridas, além de
fornecimento de Software de Gerenciamento de Impressões. Tudo conforme Termo de
Referência – Anexo I.
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO PAGAMENTO E DOS PRAZOS:
2.1. As despesas provenientes deste Edital ocorrerão por conta da seguinte
dotação orçamentária:
Gabinete do Prefeito – 205.16 e 205.17
Secretaria de Gestão – 305.13, 406.14 e 406.15
Secretaria de Infraestrutura – 506.14 e 606.7
Secretaria da Educação: 712.9, 724.13, 737.13 e 783.7
Secretaria da Saúde e Assistência Social: 857.3, 877.6, 932.14, 958.11 e 958.13
2.2. Os pagamentos serão realizados mensalmente até o dia 15 (quinze) do mês
subsequente ao da prestação de serviços condicionado a apresentação da respectiva nota
fiscal ao setor de pagamentos até o dia 05 (cinco), contendo o número do Pregão Presencial
47/2018, visada por responsável do Município.
2.3. Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será
liberada antes de executadas as devidas correções.
2.4. Nos preços cotados ou lances deverão estar incluídas todas as despesas,
impostos, taxas e contribuições incidentes sobre os serviços prestados e materiais
ofertados.
2.5. A contratada deverá instalar e deixar disponível os equipamentos, além de
iniciar o processo de suporte técnico nos prazos constantes no item 5 do Termo de
Referência.
2.6. O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses a contar de
sua emissão, podendo ser prorrogado se houver interesse público.
3. DO CREDENCIAMENTO:
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro,
diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente
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constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no
procedimento Iicitatório, no interesse da representada.
3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1
deverá ser apresentada fora dos envelopes.
3.3. Documentos para o credenciamento:
a) Documento de identificação oficial com foto;
b) Cópia do Estatuto ou Contrato Social ou Registro Comercial em vigor,
devidamente registrado;
c) Se representada por procurador, deverá apresentar instrumento público ou
particular de procuração com firma reconhecida ou carta de credenciamento outorgada
pelos representantes legais comprovando os necessários poderes para a prática dos atos
inerentes ao certame.
d) Declaração de que atende os requisitos de habilitação do edital.
e) A empresa que pretender usufruir dos benefícios da Lei Complementar 123/2006
e Lei Complementar 147/2014, deverá apresentar Certidão da Junta Comercial de
Enquadramento de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou Declaração,
firmada por contador ou representante legal da empresa, de que cumpre os requisitos
legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, ambas emitidas no presente ano.
3.4. Os documentos de credenciamento deverão ser entregues ao Pregoeiro.
3.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa.
3.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens de 3.3, não
implicará a exclusão da empresa do certame, mas impedirá que aquele que a representaria
possa manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases do processo de
licitação, enquanto não suprida a falta ou incorreção.
4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo os
Documentos para Habilitação e a Proposta de Preços, será pública, dirigida pelo Pregoeiro,
em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e no horário determinados no
preâmbulo deste Edital.
4.2. O envelope contendo a Proposta de Preços deverá trazer no seu anverso as
seguintes informações:
ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA
MUNICÍPIO DE SANTA CLARA DO SUL – RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2018
“RAZÃO SOCIAL DA PARTICIPANTE”
“CNPJ DA PARTICIPANTE”
4.3. O envelope contendo os Documentos para Habilitação deverá trazer, no seu
anverso, as seguintes informações:
ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE SANTA CLARA DO SUL – RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2018
“RAZÃO SOCIAL DA PARTICIPANTE”
“CNPJ DA PARTICIPANTE”
4.4. Inicialmente será aberto o envelope de nº 1 – referente à Proposta de Preços e,
a seguir, o Envelope de nº 2 – referente a Documentos de Habilitação.
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5. DA PROPOSTA DE PREÇOS:
5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma única via impressa,
preferencialmente em papel timbrado da empresa participante, redigida com clareza salvo
quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou
entrelinhas, devidamente datada, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo
representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo II.
5.2. Da proposta de Preços deverão constar, sob pena de desclassificação:
a) Razão Social da licitante, número do CNPJ, endereço completo, telefone
para contato, endereço eletrônico (e-mail) e nome de pessoas para contato;
b) Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;
c) Uma única cotação, com preço mensal da franquia para cada tipo de
impressão, com valor para as estimativas de cópias excedentes de cada tipo, em
moeda corrente nacional e valor total geral (considerando o total dos itens 1, 2, 3 e 4),
expressos em algarismos, sem previsão inflacionária, contendo as especificações do
objeto da licitação, seguindo as exigências mínimas estipuladas;
d) Prazo de início da prestação dos serviços (conforme item 5 do Termo de
Referência – Anexo I);
e) Nome e assinatura do representante.
5.3. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e
despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração,
serviços e adaptações, se necessários, encargos sociais e trabalhistas, seguros,
treinamento, lucro e tudo o mais que se fizer necessário ao cumprimento integral do objeto
deste Edital e seus Anexos.
5.4. Quaisquer tributos, despesas e/ou custos, diretos ou indiretos, não incluídos na
proposta ou incorretamente cotados, que não tenham causado a desclassificação da mesma
por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a esse ou qualquer título,
devendo os produtos finais ser fornecidos sem ônus adicionais aos preços da proposta
5.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte das
empresas participantes do Pregão Presencial, de todas as condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.
5.6. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que desatenderem às
especificações e exigências deste Edital e de seus Anexos, bem assim aquelas que
apresentarem omissões, irregularidades ou defeitos que possam impedir ou dificultar o
julgamento.
5.7. A pregoeira poderá considerar como formais os erros em somatórios ou em
outros aspectos, desde que não impliquem na nulidade do procedimento e não causem
prejuízo à Administração Pública.
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de
MENOR PREÇO GLOBAL, observado o prazo de início da prestação do serviço licitado
neste Edital.
6.2. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem às exigências
constantes do Edital, a autora da oferta de valor mais baixo e das ofertas com preços até
10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos,
na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.
6.3. Após a apresentação das propostas, não caberá desistência dos proponentes,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e acatado pelo Pregoeiro.

3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SANTA CLARA DO SUL
Município criado pela Lei Estadual 9.621/92

6.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem
6.2, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
6.5. A pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada com o
maior preço e todos os demais, em ordem decrescente de valor. A diferença mínima para
os lances verbais deverá ser de R$ 10,00 (dez reais) do melhor lance ofertado.
6.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
6.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o desistente
às penalidades constantes da legislação em vigor.
6.8. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
6.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a
pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.
6.10. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto,
previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar nº 123/2006 como critério do desempate, será
assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno
porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.3. e), deste edital. Entende-se como
empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela
empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até
5% (cinco por cento) à proposta de menor valor (se esta for de empresa que não atendeu ao
item 3.3. e), deste edital).
6.11. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte
forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da
proposta de menor preço, poderá apresentar novo lance, inferior aquele considerado, até
então, o lance vencedor, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada
na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, será facultada, pela ordem de
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.10, deste edital, a apresentação
de nova proposta, na forma prevista na alínea anterior deste item.
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou
cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que
serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.
6.12. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa,
satisfizer as exigências do item 6.10., deste edital, será declarado vencedor do certame o
licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
6.13. O disposto nos itens 6.10. à 6.12., deste edital, não se aplica às hipóteses em
que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 3.3. e) deste edital).
6.14. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio,
em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.
6.15. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo
a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas
condições habilitatórias.
6.16. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
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6.17. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificada a sua aceitabilidade,
procederá à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
6.18. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar à assinatura da equipe de apoio,
sendo-lhes facultado esse direito.
7. DA HABILITAÇÃO:
7.1. A Habilitação das empresas para participarem da presente licitação será
determinada pela apresentação dos seguintes documentos:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado onde legalmente necessário e acompanhado, no caso de sociedades por
ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores (a empresa que tiver
apresentado para o credenciamento não precisará reapresentar);
b) Comprovante de inscrição do CNPJ emitido há menos de 60 (sessenta dias);
c) Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
d) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual da sede
da empresa.
e) Certidão de Regularidade do FGTS;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
g) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida há menos de 60
(sessenta dias);
h) Declaração de que não emprega menor, conforme lei nº 9.854/99;
i) Declaração firmada pela licitante de que aceita todos os termos do presente
Edital;
j) A empresa que pretender usufruir dos benefícios da Lei Complementar 123/2006
e Lei Complementar 147/2014, deverá apresentar Certidão da Junta Comercial de
Enquadramento de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou Declaração,
firmada por contador ou representante legal da empresa, de que cumpre os requisitos
legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da
Lei Complementar nº 123, de 2006, ambas emitidas no presente ano, (a empresa que tiver
apresentado no credenciamento não precisará reapresentar);
k) Atestado de desempenho anterior, emitido por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, comprovando a prestação de serviços de características técnicas
compatíveis às do objeto da presente Licitação;
l) Atestado de visita técnica nas dependências do Contratante, a fim de
conhecimento das características e especificações, condições especiais ou
dificuldades que possam causar interferência no trabalho, questionamentos e
solicitações técnicas para a elaboração da proposta. A visita deverá ser em até 24 (vinte
e quatro) horas antes do certame, agendada com a Secretaria da Administração, e o
Atestado deverá estar assinado pelo representante legal da empresa, conforme Modelo no
Anexo IV.
7.2. A empresa deverá comprovar, mediante os documentos de habilitação, ter
atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação.
7.3. Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser
apresentados em original, por qualquer cópia autenticada por cartório competente ou por
servidor da Administração, mediante apresentação das vias originais no ato da abertura dos
envelopes.

5

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SANTA CLARA DO SUL
Município criado pela Lei Estadual 9.621/92

8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
8.1. A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de
MENOR PREÇO GLOBAL, desde que atendidas às exigências deste Edital.
9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
9.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos por escrito, providências ou impugnar o
presente edital. Somente serão aceitas impugnações protocoladas no Setor de Protocolo
desta Prefeitura, não sendo aceitas impugnações realizadas via e-mail, Correios ou outras.
9.2. Caberá à Pregoeira decidir sobre a petição, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas por escrito.
9.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
9.4. Se a ocorrência da impugnação for de caráter meramente protelatório,
ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei
nº 10.520/2002 e demais legislação vigente.
9.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do
procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e
multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/1993, assegurados o contraditório e a ampla
defesa.
10. DOS RECURSOS:
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias
corridos para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao
vencedor.
10.3. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.
10.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto
da licitação ao licitante vencedor.
10.5. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no Centro Administrativo do Município de Santa Clara do Sul/RS.
11. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
11.1. Constituem obrigações/responsabilidades da Licitante Vencedora:
11.1.1. Cumprir as especificações e preços estabelecidos em sua proposta;
11.1.2. Responsabilizar-se por todo e qualquer custo, inclusive deslocamento e
mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços, pelos
encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo
recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições e emolumentos federais,
estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem
como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de Santa
Clara do Sul/RS;
11.1.3. Responsabilizar-se pelos prejuízos causados ao Município de Santa
Clara do Sul/RS ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;
11.1.4. A empresa vencedora deverá colocar à disposição do Município,
profissionais capacitados para a realização dos serviços constantes do objeto deste edital,
nas respectivas especialidades, devidamente registrados como funcionários da empresa,
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acaso não sejam sócios da mesma, reservando-se a municipalidade o direito de exigir a
substituição de qualquer dos profissionais apresentados, quando estes não satisfizerem as
expectativas funcionais do Município;
11.1.5. A licitante vencedora se obriga a prestar o serviço de acordo com a
qualidade e característica apresentada na proposta e constante do contrato, sendo vedada
qualquer substituição sem prévia aprovação do Município;
11.1.6. Aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou supressões de até 25%
do valor inicial atualizado do contrato, conforme artigo 65 da Lei 8.666/1993 e suas
alterações.
11.1.7. A CONTRATADA deverá guardar inteiro sigilo dos dados processados,
reconhecendo serem estes de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, sendo vedada à
CONTRATADA sua cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia autorização formal da
CONTRATANTE, devendo a contratada assinar o Termo de Sigilo e de Confidencialidade
conforme modelo do ANEXO V deste Edital.
11.2. Constituem obrigações/responsabilidades do Município:
11.2.1. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que
venham a ser solicitados pela licitante;
11.2.2. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;
11.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato por servidores
designados das respectivas secretarias/departamentos.
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
12.1. Na hipótese de o licitante recusar-se assinar o contrato ou instrumento
equivalente injustificadamente, a pregoeira e equipe de apoio examinarão a proposta ou
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance
que atenda o edital, inclusive negociando o melhor preço.
12.2. A licitante que se recusar a assinar o contrato ou instrumento equivalente
injustificadamente, falhar ou fraudar a sua execução, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja proferida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no Contrato ou
instrumento equivalente, além de outras cominações legais.
13. DAS PENALIDADES:
13.1. A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, prestar os serviços,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades
aqui previstas.
13.2. Pelo descumprimento total ou parcial do objeto contratado, a Pregoeira e sua
Equipe de Apoio poderão, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sanções:
I – advertência;
II – multa;
III – rescisão de contrato;
IV – suspensão do direito de licitar junto ao Município de Santa Clara do Sul
por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
V – declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com o
Município de Santa Clara do Sul.
13.3. Será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido do
contrato, quando a licitante vencedora:
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a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;
b) transferir ou ceder obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia
autorização da contratante;
c) executar os serviços em desacordo com as especificações ou normas
técnicas, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias às suas
expensas;
d) desatender às determinações da fiscalização;
e) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais
por meios culposos e/ou dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, encargos
sociais, ou previdenciários, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos
competentes em razão da infração cometida, cabendo ao Município direito de exigir a Folha
de Pagamento dos empregados a qualquer momento;
f) não iniciar, sem justa causa, execução dos serviços ou fornecer os materiais
contratados no prazo fixado, estando sua proposta dentro do prazo de validade;
g) ocasionar sem justa causa, atraso superior a 03 (três) dias na execução dos
serviços contratados ou fornecimento de materiais;
h) recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços ou
fornecimento contratados;
i) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, negligência,
imperícia, dolosamente ou não, venha a causar danos à contratante ou a terceiros,
independente da obrigação da contratada em reparar os danos causados.
13.4. A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato
a punir comunicado por escrito pela fiscalização à direção do órgão.
13.5. Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à contratada, a pena da
suspensão dos direitos de licitar com a contratante, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, em
função da gravidade da falta cometida.
14. DO LOCAL E HORÁRIO PARA INFORMAÇÕES:
14.1. O edital e informações referentes à licitação poderão ser obtidos no Setor de
Licitações do Município de Santa Clara do Sul, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h
às 11h30min e das 13h30min às 16h, telefone (51) 3782-2250, e-mail:
licitacoes@santaclaradosul.rs.gov.br e sítio eletrônico: http://transparencia.santaclaradosulrs.com.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=dinamico&id=3575.
15. DISPOSIÇÕES FINAIS:
15.1. O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor
farão parte integrante do Contrato ou instrumento equivalente, independentemente de
transcrição.
15.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
ou documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
15.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação expressa da Pregoeira em sentido contrário.
15.4. A Administração Municipal poderá optar por apenas uma proposta, rejeitar
todas, anular ou revogar a Licitação, nos casos previstos em Lei, sem que, por este motivo,
tenham os participantes direito a qualquer reclamação ou indenização.
15.5. Os casos omissos ao presente edital serão dirimidos pela Pregoeira e sua
Equipe de Apoio.
15.6. A anulação da presente Licitação por motivo de ilegalidade não gera
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no Parágrafo Único do Art. 59 da Lei
8.666/1993.
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15.7. Durante os trabalhos de análise das propostas não será admitida a
interferência de pessoas estranhas à Comissão de Licitação, ressalvado a hipótese de
solicitação, pela própria Comissão, de técnicos habilitados para análise de dados,
documentos e informações.
15.8. As dúvidas que possam vir a surgir, em decorrência da interpretação deste
Edital de Pregão, poderão ser esclarecidas, por escrito, pela Pregoeira, mediante
requerimento das empresas interessadas, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis
da data marcada para a abertura dos trabalhos.
15.9. A critério da Pregoeira e no interesse da Administração, sem que caiba
qualquer recurso ou indenização, poderá:
a) ser adiada a sessão de abertura do Pregão Presencial;
b) ser alterado o Edital, com abertura de novo prazo para a realização do
Pregão.
15.10. São anexos deste Edital:
a) Anexo I – Termo de Referência;
b) Anexo II – Modelo de Proposta;
c) Anexo III – Minuta de Contrato;
d) Anexo IV – Modelo de Atestado de Visita Técnica;
e) Anexo V – Minuta de Termo de Sigilo.

Santa Clara do Sul, 26 de setembro de 2018.

PAULO CEZAR KOHLRAUSCH
Prefeito

RAQUEL ELOIZA HERMES
Pregoeira
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para fornecimento de todos os suprimentos
(EXCETO PAPEL), manutenção corretiva e preventiva, incluindo peças e serviços técnicos
especializados, para os 11 equipamentos do parque de impressoras e multifuncionais, de
propriedade do Município e, disponibilização de 26 multifuncionais laser e jato de tinta, de
primeiro uso e em linha de produção, em regime de locação; para uma franquia mensal de
50.000 páginas monocromáticas e 2.000 coloridas, além de fornecimento de Software de
Gerenciamento de Impressões.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
O certame para contratação locação e manutenção de serviços de impressão e
digitalização de documentos, visa atender as diferentes demandas administrativas do
município de Santa Clara do Sul, buscando:
➢ redução nos tempos para reparos e ou manutenção dos equipamentos;
➢ redução de investimentos iniciais com a aquisição de equipamentos e insumos;
➢ manutenção da atual modalidade de locação de serviço de impressão que já se
mostrando uma opção de qualidade para a administração municipal.
➢ redução de custos com os insumos/consumíveis, visto que estes são fornecidos com
menores preços;
➢ redução da contratação de manutenção e assistência técnica de equipamentos, que
passam a ser de responsabilidade do prestador do serviço;
➢ redução da gerência de estoque, das compras e do acondicionamento de
insumos/consumíveis;
➢ otimização dos trâmites administrativos e legais decorrentes dos processos de
licitação para aquisição de insumos/consumíveis;
3. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO/MATERIAL
Os equipamentos fornecidos em formato de locação deverão ser disponibilizados no
local definido pela Contratante, na Tabela 2.
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A licitante deverá indicar claramente, em sua proposta financeira, fabricante e modelo
dos produtos ofertados (equipamentos e software de gerenciamento de impressões), assim
como apresentar prospectos, de responsabilidade do fabricante, que comprovem as
especificações técnicas mínimas exigidas.
Estes materiais poderão ser redigidos em idioma português ou inglês. Neste último
caso ou na inexistência de materiais detalhados que constem todas as especificações
técnicas mínimas exigidas neste edital, poderão os prospectos ser substituídos por
declarações dos fabricantes atestando que os equipamentos e software atendem a todos os
requisitos do edital.
As despesas decorrentes de transporte dos equipamentos para manutenção, dentro
do período de vigência contratual, serão de responsabilidade da Contratada, e deverão ser
executados conforme SLA - item 6.1 do presente termo.
Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, padronizados, em plena
linha de fabricação, acondicionados em embalagem original lacrada que será aberta na
presença de funcionários designados pelo órgão contratante para o recebimento e deverão
estar em perfeitas condições de funcionamento, atender os padrões de mercado e satisfazer
as especificações e recomendações do fabricante e fornecedor.
A empresa vencedora deverá comprovar, sempre que solicitado, a procedência dos
produtos ofertados, através de NF de compra e declaração do Fabricante, para suprimentos,
peças, equipamentos e demais componentes utilizados.
Todos os equipamentos deverão funcionar em rede, permitindo que o usuário de uma
determinada unidade possa, a qualquer momento, no caso de defeito ou paralisação da sua
unidade servidora, direcionar as suas impressões para uma segunda unidade mais próxima.
Todas as impressoras, para efeito de auditoria, deverão possuir recurso de
contabilização de volumes impressos pelo próprio hardware, independentemente do
software de gestão, para confirmação dos quantitativos informados nos relatórios.
Para os equipamentos em comodato, caso sejam necessários, devem ser fornecidos
transformadores e/ou estabilizadores para garantia do correto funcionamento dos
equipamentos, os mesmos deverão ser fornecidos pela Contratada, sem custo adicional a
Contratante.
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Os serviços devem ser prestados de forma contínua, sem interrupções, em horário
comercial e nas dependências da Prefeitura e/ou demais unidades Municipais de Santa
Clara do Sul, conforme local descrito no presente termo de referência.
Deverão ser fornecidos APENAS suprimentos (toner e cilindro) originais do fabricante
dos equipamentos ofertados ou compatível novo de 1º uso, não remanufaturado ou
recarregado. Considera-se ORIGINAL o suprimento produzido pelo fabricante do
equipamento ofertado e COMPATÍVEL o suprimento produzido por fabricante de toners e
cilindros que não necessariamente produza impressoras. Para os equipamentos do TIPO 3,
deverão ser fornecidos somente suprimentos (tintas) originais do próprio fabricante do
equipamento proposto.
A empresa deverá fornecer também software para gerenciamento detalhado no item
3.4.
3.1 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS NA MODALIDADE DE
LOCAÇÃO
A empresa deverá fornecer, EM REGIME DE LOCAÇÃO, para o Município de Santa
Clara do Sul, os itens descritos abaixo, assim como sua manutenção preventiva e corretiva,
substituição em caso de necessidade sem ônus para a contratante e suprimentos para o
correto funcionamento dos equipamentos que compõe a solução da impressão, EXCETO
PAPEL.
Os tamanhos e tipos das impressoras abaixo foram definidos baseados na média
mensal de impressões dos departamentos.
3.1.1 TIPO 1 - MULTIFUNCIONAL LASER PEQUENO PORTE MONOCROMÁTICA A4
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tecnologia LASER ou LED monocromática A4;
Visor LED ou LCD;
Copiadora, impressora a laser, scanner colorido;
Velocidade mínima de 28 ppm em formato A4;
Tamanhos de papel na gaveta: A5, Carta, A4, Ofício;
Resolução de escaneamento mínima 2400x600 dpi.
Duplex automático padrão na impressão;
Capacidade de papel na gaveta de no mínimo 250 folhas;
Alimentador com capacidade mínima de 35 folhas;
Função ID cópia de documento de identidade;
Memória mínima de 32mb;
Processador mínimo de 266MHz;
Interface USB 2.0
Interface de rede 10/100Mbps e wireless;
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➢ Wifi direct;
➢ Suporte nativo a Impressão de marca-d'água e/ou rodapé em todos os documentos
impressos;
➢ Com dimensões máximas do Equipamento de 45 x 45 x 40 cm;
➢ Emulações: PCL6, PCL5e;
➢ Ciclo de trabalho máximo mensal de até 10.000 páginas.
3.1.2 TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL LASER MÉDIO PORTE MONOCROMÁTICA A4
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tecnologia LASER ou LED monocromática A4;
Visor Touchscreen de no mínimo 3,5 polegadas;
Copiadora, impressora a laser, scanner colorido;
Velocidade mínima de 40 ppm em formato A4;
Tamanhos de papel na gaveta: A5, Carta, A4, Ofício;
Vidro de originais tamanho ofício;
Resolução de escaneamento mínima 1200x1200 dpi;
Duplex automático padrão na impressão, na cópia e no scanner;
Capacidade de papel na gaveta de no mínimo 250 folhas;
Bandeja multiuso para no mínimo 50 folhas;
Alimentador automático frente e verso de passagem única com capacidade mínima
de 70 folhas; Escaneamento duplex de no mínimo 50 ipm;
Memória mínima de 512MB
Processador mínimo de 800 MHz;
Interface USB 2.0,rede 10/100/1000Mbps e Wireless;
Emulações: PCL6, Post Script3 (original ou emulado);
Suporte nativo a Impressão de marca-d'água em todos os documentos impressos;
Ciclo de trabalho máximo mensal de até 50.000 páginas.

3.1.3. TIPO 3 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA A4
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tecnologia Jato de tinta colorida A4;
Refis de tinta ou cartuchos originais do fabricante do equipamento;
Função Impressora, copiadora e scanner em cores;
Visor Touchscreen de no mínimo 2,4;
Velocidade mínima de 32 ppm monocromática e 20 ppm colorida em formato A4;
Tamanhos de papel: De A6 a A4;
Vidro de originais A4;
Impressão frente e verso automática em formatos até A4;
Resolução mínima de 1.200x4.800dpi;
Capacidade de entrada de papel no mínimo 250 folhas;
Interface mínima USB 2.0;
Interface Ethernet e Wireless;
Alimentador automático de originais para no mínimo 30 folhas.
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3.2. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO - PATRIMÔNIO PRÓPRIO
Os equipamentos listados na TABELA 1 - EQUIPAMENTOS DE PATRIMÔNIO
PRÓPRIO, deverão ser mantidos pela CONTRATANTE, sendo que suas impressões serão
contabilizadas nas franquias de cópias contratadas.
TABELA 1 - EQUIPAMENTOS DE PATRIMÔNIO PRÓPRIO

SETOR

MARCA
DO
EQUIPAMENTO

MODELO

Nº SÉRIE

PATRIMÔNIO

1

Posto
Enfermagem

Xerox

Phaser 3260

T6A267821

5809

2

Consultório

Xerox

Phaser 3260

T6A267816

5810

3

Agendamento

Ricoh
(Multifuncional)

Afício SP 3510sf

T335QB10915

5588

4

Consultório ESF

HP

Laserjet P1606dn

BRCSF5NHZR

4599

5

Consultório
Demanda

Samsung

ML-1665

Z5ASBDAZ902695H

3937

6

Secretaria
Obras

Samsung

SCX-3405FW

Z6YMBQAC602024Z

6143

7

ICMS

HP

LaserJet Pro MFP
M127fn

BRBSJ3Hk9V

5311

8

Fiscal de Saúde

HP

LaserJet 1010

BRFB070919

2772

9

Fiscalização

HP

LaserJet 1020

BRCS7951LQ

3189

10

Fiscal Obras

HP

LaserJet P1005

BRBS87P0DF

3530

11

Gabinete

Brother

MFC-J6935DW

U64368G7F35031

8083

ITEM

de

3.3. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCADOS
Os equipamentos listados na TABELA 2 - ENDEREÇO E QUANTIDADE DE
INSTALAÇÃO DOS ITENS LOCADOS deverão ser disponibilizados e mantidos pela
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CONTRATANTE, sendo que suas impressões serão contabilizadas nas franquias de cópias
contratadas.
TABELA 2 – ENDEREÇO E QUANTIDADE DE INSTALAÇÃO DOS ITENS LOCADOS
ENDEREÇO: Av. Emancipação, n° 615,
Centro.

LOCAL: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
ITEM

SETOR

QUANTIDADE

TIPO

1

LICITAÇÕES

1

2

2

ENGENHARIA

1

1

3

RECEPÇÃO

1

1

4

ADMINISTRAÇÃO

1

1

5

RECURSOS HUMANOS

1

1

6

TRIBUTAÇÃO

1

3

7

EMPENHOS

1

2

8

AGRICULTURA

1

1

9

FAZENDA

1

3

10

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

1

1

LOCAL: CONSELHO TUTELAR e ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITEM

SETOR

ENDEREÇO: R. Carlos Schnorr, n° 84,
Centro.
QUANTIDADE

TIPO

11

ASSISTÊNCIA SOCIAL

1

1

12

CONSELHO TUTELAR

1

1

ENDEREÇO: Av. 28 de Maio, n° 1103,
Centro.

LOCAL: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
ITEM
13

SETOR
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITEM

QUANTIDADE

TIPO

1

1

ENDEREÇO: R. Padre João Kreutz, n° 1022,
Centro.

SETOR

QUANTIDADE

TIPO

14

RECEPÇÃO

1

1

15

FARMÁCIA

1

1

16

SALA DA SECRETÁRIA

1

3

17

SALA ADM

1

2

18

GINECOLOGISTA

1

1

19

ACOLHIMENTO

1

1

ENDEREÇO: Av. 28 de Maio, n° 1237,
Centro.

LOCAL: EMEI PEQUENO MUNDO
ITEM
20

SETOR
DIREÇÃO

21

TIPO

1

2

ENDEREÇO: R. São Francisco Xavier, n°
1165, Centro.

LOCAL: CRAS
ITEM

QUANTIDADE

SETOR
RECEPÇÃO

15

QUANTIDADE

TIPO

1

1
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LOCAL: BERÇÁRIO DA EMEI PEQUENO MUNDO
ITEM
22

ENDEREÇO: Av. 28 de Maio, n° 423, Centro.

SETOR

TIPO

1

1

DIREÇÃO

LOCAL: EMEF PROFESSOR SERENO AFONSO HEISLER
ITEM
23

SETOR

ENDEREÇO: Av. 28 de Maio, n° 1069,
Centro.
QUANTIDADE

TIPO

1

2

DIREÇÃO

LOCAL: EMEF WILLIBALDO BOTH
ITEM
24

ENDEREÇO: Estrada geral Alto Arroio Alegre

SETOR

QUANTIDADE

TIPO

1

1

DIREÇÃO

LOCAL: EMEF FREI HENRIQUE DE COIMBRA
ITEM
25

ENDEREÇO: Estrada Geral Nova Santa Cruz

SETOR

QUANTIDADE

TIPO

1

2

DIREÇÃO

LOCAL: EMEF GUSTAVO SEIDEL
ITEM
26

QUANTIDADE

ENDEREÇO: Estrada Geral Sampainho

SETOR

QUANTIDADE

TIPO

1

1

DIREÇÃO

3.4 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO
Deverá ser fornecida ferramenta para atendimento de todos os dispositivos de
impressão instalados na rede lógica do município de Santa Clara do Sul, que deverá prover
no mínimo as seguintes características:
➢
O software deve permitir ser instalado em ambiente servidor ou estação
cliente, podendo, por meio deste, efetuar o gerenciamento centralizado dos serviços,
permissões e monitoramento de todas as impressões;
➢
Deve permitir a contabilização de impressões através da captura de dados
contabilizados diretamente nas impressoras ou a contabilização através do spool de
impressão das estações de trabalho, somente quando a impressora não possuir esta
funcionalidade;
➢
Deve permitir a captura de dados provenientes da contabilização de
equipamentos que permitam o uso de recursos multifuncionais (digitalizações, faxes e
reprodução de cópias digitais);
➢
Deve permitir a captura das seguintes informações: identificação do usuário,
nome da impressão, endereço IP do equipamento, número de páginas impressas e hora da
impressão;
➢
Deve permitir a definição de cotas informativas ou bloqueantes por usuários,
informando ao usuário quando a cota chegar a um determinado percentual da cota total
estipulada pelo administrador do sistema, avisando seu superior quando este percentual for
atingido;
➢
Permitir a busca dos contadores físicos diretamente nas impressoras em
rede;
➢
Deve disponibilizar via Web, com possibilidade de impressão e escolha do
período a ser gerado, no mínimo, os seguintes relatórios gerenciais:
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➢
Relatório detalhado da contabilização das impressões, por usuários, grupos
de usuários e equipamentos, no mínimo;
➢
Relatório dos maiores consumidores, por usuários, grupos de usuários,
impressoras, equipamentos multifuncionais, aplicações e por serviço prestado;
➢
Relatório detalhado sobre o inventário de todas as impressoras e
multifuncionais;
➢
Relatórios com o histórico dos últimos 06 meses de impressão que deve
permitir ser retirado on-line, separando as impressões em cores e mono para
acompanhamento gerencial; Permitir gerar relatórios no formato EXCEL e PDF, no mínimo;
➢
Permitir demonstrar os responsáveis pelas maiores quantidades de
impressão, como usuários que mais imprimiram e impressoras que mais realizaram
impressão. Conforme o nível de permissão do usuário que solicita o relatório, dados de
todos os usuários ou de apenas alguns deverão ser exibidos neste relatório.
3.5. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
Visando manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento e prolongar
a vida útil dos mesmos, a Contratada deverá realizar no mesmo atendimento técnico, o
serviço de manutenção preventiva das unidades. Esse serviço consistirá na limpeza externa
e interna do equipamento, incluindo o caminho do papel, o rolo de coleta, a área do
cartucho, etc.
A Contratada também deverá prestar serviço contínuo de manutenção corretiva,
reinstalação e substituição de equipamentos após detecção e comunicação de problema por
parte da Contratante. O problema deverá ser comunicado pela equipe responsável por
administrar o contrato na Contratante à pessoa responsável por administrar o contrato por
parte da Contratada. As duas partes devem trocar entre si, anteriormente ao início da
prestação do serviço, os dados desses profissionais. Todas as comunicações serão
consideradas regularmente feitas, desde que entregues ou enviadas por carta protocolada
ou e-mail, com recebimento devidamente confirmado. Isso, porém, não impede a utilização
de comunicação telefônica de maneira preliminar, a fim de agilizar o chamado, o
atendimento ao mesmo e a efetiva resolução do problema.
A assistência técnica dos equipamentos será de responsabilidade da Contratada,
inclusive no tocante aos custos, e será executada “on-site”, em qualquer das unidades
administrativas da Contratante, nas quais estiverem instalados os equipamentos.
A Contratada deverá disponibilizar Portal Eletrônico do tipo Help-Desk para abertura
de chamados técnicos, além de número de telefone e e-mail específico para Abertura de
Chamados de Suporte Técnico na Central de Atendimento do fornecedor, ou do fabricante,
e fornecer Protocolo de Atendimento por intermédio de um sistema de gerenciamento de
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incidentes, em que seja possível acompanhar o andamento da solicitação, possibilitando
assim a validação do SLA (item 6.1) de forma online.
Para efeito de cumprimento dos Acordos de Níveis de Serviço (item 6.1)
estabelecidos, considera-se prazo para solução do problema o período compreendido entre
o horário da Abertura do Chamado de Suporte Técnico feito pela Contratante e o horário de
término da solução, quando o equipamento estiver em condições normais de operação.
A Contratada deverá emitir um Relatório de Atendimento Técnico, para cada
chamado de suporte técnico, atendido e concluído, no qual constem os horários de
chamado, de início de atendimento e de conclusão dos serviços, o número do Protocolo de
Atendimento, bem como a identificação dos equipamentos que apresentarem defeito,
serviços executados, responsável pelo serviço e quaisquer outras anotações pertinentes,
podendo o mesmo estar disponível de forma online.
A Contratada depois de concluído o serviço de manutenção, será responsável pela
imediata retirada de peças, materiais descartados e quaisquer outros resquícios das
dependências da contratante.
Os serviços de manutenção deverão ser prestados através de pessoal do quadro
técnico da Contratada, no local onde os equipamentos estão instalados e durante o horário
de expediente normal da Contratante. As manutenções devem ser realizadas de modo a
causar o mínimo de interferência no ambiente e na rotina de seus ocupantes ou usuários.
Os ambientes devem ser mantidos em perfeitas condições de higiene e segurança após a
conclusão dos serviços. Deve ser efetuada limpeza geral no ambiente, caso o mesmo tenha
sido afetado pela atuação do técnico da Contratada.
Caso alguma das impressoras/multifuncionais pertencentes ao patrimônio do
Município não estiver mais em condições de uso, a contratada deverá devolver o patrimônio
ao Município de Santa Clara do Sul, acompanhado do devido laudo técnico e substituí-la por
uma de sua propriedade, em regime de comodato, com características similares a
pertencente ao setor e que atendam completamente a necessidade do mesmo, observando
sempre o correto dimensionamento do equipamento ao volume médio produzido
mensalmente pelo equipamento.
4. LOCAL DA ENTREGA DO BEM/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Os serviços e equipamentos deverão ser instalados nos endereços e nas
quantidades conforme TABELA 2 - ENDEREÇO E QUANTIDADE DE INSTALAÇÃO DOS
ITENS LOCADOS.
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5. PRAZO DE EXECUÇÃO
A contratada deverá instalar e deixar disponível os equipamentos além de iniciar o
processo de suporte técnico nos prazos abaixo listados:
➢
Disponibilização dos equipamentos locados (TABELA 2) - 30 dias corridos
após a emissão do contrato;
➢
Suporte técnico dos equipamentos locados (TABELA 2) - a partir do momento
em que estarão instalados, começa a contar o suporte técnico;
➢
Suporte técnico dos equipamentos próprios (TABELA 1) - 5 dias corridos após
a emissão do contrato;
De acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, seu artigo 57, Inciso IV: - ao
aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração
estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do
contrato, fica definida a vigência de 36 meses para o presente contrato, podendo ser
renovada de acordo com os termos da Lei.
6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
O acompanhamento será realizado pelo fiscal técnico do contrato, indicado pela
CONTRATANTE com periodicidade mensal.
Mensalmente, a Contratada deverá faturar os serviços prestados no mês
correspondente, de acordo com a proposta de preço acordada em licitação. Acompanhando
a fatura deverão vir explicitados os valores totais por cada equipamento, por setor instalado.
A coleta destas informações deve ser automatizada através de software de captura de
contadores.
Caso ocorram problemas de manutenção com os equipamentos, a Contratada terá
até 24 horas para solucionar o problema. Caso ocorra necessidade de substituição de
equipamento a Contratada terá até 72 horas para substituição.
A Contratante considerará o problema efetivamente solucionado quando a equipe
responsável por administrar o contrato receber a confirmação pelo usuário da conclusão do
chamado. O chamado rejeitado pela equipe será reaberto quantas vezes for necessário, não
cabendo ônus por parte dos reclamados.
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Sendo que o mesmo acompanhará as solicitações de suporte e será responsável por
aplicar sobre as mesmas o mecanismo de cálculo baseado no Acordo de nível de SLA
definido no item 6.1
6.1 DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO
EQUIPAMENTO SEM CONDIÇÕES DE USO - cada 1 (um) dia de atraso no
restabelecimento do equipamento implicará um desconto correspondente a 2% (dois por
cento), calculado sobre o valor mensal do contrato.
EQUIPAMENTO COM CONDIÇÕES PARCIAIS DE USO - cada 1 (um) dia de atraso
no restabelecimento do equipamento implicará um desconto correspondente a 1% (um por
cento), calculado sobre o valor mensal do contrato.
QUALIDADE DE IMPRESSÃO/FOTOCÓPIA INAPROPRIADA - cada 1 (um) dia de
atraso no restabelecimento do equipamento implicará um desconto correspondente a 0,5%
(meio por cento), calculado sobre o valor mensal do contrato. A avaliação da qualidade
inapropriada será realizada pelo fiscal técnico do contrato.
Ficará, a CONTRATADA, encarregada de prestar esclarecimentos ao Município,
sobre os tempos e atendimentos, no prazo de 24 horas após solicitação, sempre que esta
julgar necessário.
TABELA 3 – SLA PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA
TIPO INCIDENTE

TEMPO DE ATENDIMENTO

EQUIPAMENTO SEM CONDIÇÕES DE USO

48 horas

EQUIPAMENTO COM CONDIÇÕES PARCIAIS DE USO

72 horas

QUALIDADE DE IMPRESSÃO/FOTOCÓPIA INAPROPRIADA (definida
fiscal técnico do contrato)

72 horas

A CONTRATADA deve atender os tempos da tabela acima, garantindo o índice de
disponibilidade e de qualidade dos serviços de impressão estipulados pelo Município.
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7. ESTIMATIVA DO VALOR
O julgamento se dará pelo menor valor global anual proposto, considerando a
franquia mensal e 1.000 cópias excedentes de cada tipo (sendo essa quantidade apenas
uma estimativa). Serão aceitas até 3 casas decimais após a vírgula para o valor unitário por
página.
O valor global proposto deverá incluir todas as despesas com materiais, mão-deobra, leis sociais, tributos, impostos, taxas, emolumentos, serviços de terceiros, obrigações
trabalhistas, previdenciárias, e fundiárias, transporte, estadia, alimentação, ferramentas,
equipamentos, maquinário, seguros, licenças, ligações provisórias e definitivas, sinalização
do trânsito, e tudo, enfim, que se fizer necessário à perfeita execução do objeto ora licitado.
O acerto das franquias se dará de forma anual, ou seja, quaisquer excedentes
serão acertados somente ao final de cada 12 meses, sendo que os montantes deverão ser
superiores a doze vezes a quantidade de franquia mensal para que haja necessidade de
acerto.
TABELA 4 – ESTIMATIVA DE VALORES
ITEM

DESCRIÇÃO

FRANQUIA MENSAL
LOCAÇÃO +
PATRIMÔNIO
PRÓPRIO

1

Impressões e cópias
monocromáticas A4

50.000 cópias

R$ 5.000,00

R$ 60.000,00

2

Impressões e cópias
coloridas A4

2.000 cópias

R$ 800,00

R$ 28.800,00

VALOR TOTAL
MENSAL

VALOR TOTAL ANUAL

TOTAL DE
PÁGINAS
EXCEDENTES

VALOR
UNITÁRIO
(PÁGINA
EXCEDENTE)

TOTAL DE
PÁGINAS
EXCEDENTES

3

Impressões e cópias
monocromáticas A4

Página excedente
(acerto anual)

1000*

R$ 0,110

R$ 330,00

4

Impressões e cópias
coloridas A4

Página excedente
(acerto anual)

1000*

R$ 0,383

R$ 1.149,90

VALOR TOTAL GERAL PARA 12 MESES
(SOMANDO O TOTAL DOS ITENS 1, 2, 3 E 4)

R$ 90.279,90

Obs: Escaneamentos não serão contados para fins de faturamento
* Quantidade utilizada meramente para formação de preço

DETALHAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS
ITEM

TIPO

FABRICANTE

1

TIPO 1 - MULTIFUNCIONAL LASER PEQUENO
PORTE MONOCROMÁTICA A4
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2

TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL LASER MÉDIO PORTE
MONOCROMÁTICA A4

3

TIPO 3 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA
COLORIDA A4

8. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será realizado mensalmente até o dia 15 (quinze) do mês
subsequente ao da prestação de serviços, condicionado a apresentação da respectiva nota
fiscal ao setor de pagamentos até o dia 05 (cinco).

9. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
9.1 DA HABILITAÇÃO TÉCNICA
a) Atestado de desempenho anterior, emitido por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, comprovando a prestação de serviços de características técnicas compatíveis às
do objeto da presente Licitação.
b) Atestado de visita técnica nas dependências do Contratante, a fim de
conhecimento das características e especificações, condições especiais ou dificuldades que
possam causar interferência no trabalho, questionamentos e solicitações técnicas para a
elaboração da proposta. A visita deverá ser em até 24 (vinte e quatro) horas antes do
certame, agendada com a Secretaria da Administração, e o Atestado deverá estar assinado
pelo representante legal da empresa.
c) A empresa deverá comprovar, mediante os documentos de habilitação, ter
atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação.
Santa Clara do Sul, 12/09/2018.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
Janaina Bald / Governança de TI

De Acordo.
Ana Paula Mallmann
Secretaria de Gestão Estratégica e Desenvolvimento Econômico
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2018
Razão Social da Empresa: ____________________________________________________
CNPJ: ____________________________
Endereço: _________________________________________________________________
Telefone: ___________________ E-mail: ________________________________________
Pessoa Para Contato: ________________________________________________________
Prazo de Validade da Proposta: ________________________________________________
Prazo de Início da Prestação de Serviços: ________________________________________
Dados Bancários: Banco: __________________ Agência:_____ Conta Corrente: _________
Pessoa indicada para assinar o contrato: Nome: _________________ CPF: _____________
ITEM

DESCRIÇÃO

FRANQUIA MENSAL
LOCAÇÃO +
PATRIMÔNIO
PRÓPRIO

1

Impressões e cópias
monocromáticas A4

50.000 cópias

2

Impressões e cópias
coloridas A4

2.000 cópias

VALOR TOTAL
MENSAL

VALOR TOTAL ANUAL

R$

R$

R$

R$

TOTAL DE
PÁGINAS
EXCEDENTES
3

Impressões e cópias
monocromáticas A4

Página excedente
(acerto anual)

1000*

4

Impressões e cópias
coloridas A4

Página excedente
(acerto anual)

1000*

VALOR UNITÁRIO
(PÁGINA
EXCEDENTE)
R$

R$

VALOR TOTAL GERAL PARA 12 MESES
(SOMANDO O TOTAL DOS ITENS 1, 2, 3 E 4)
Obs: Escaneamentos não serão contados para fins de faturamento
* Quantidade utilizada meramente para formação de preço
DETALHAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS
ITEM

TIPO

FABRICANTE

1

TIPO 1 - MULTIFUNCIONAL LASER PEQUENO
PORTE MONOCROMÁTICA A4

2

TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL LASER MÉDIO PORTE
MONOCROMÁTICA A4

3

TIPO 3 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA
COLORIDA A4

Local, __ de outubro de 2018.

Assinatura do Representante da Empresa
Nome Completo
Forma de Representação
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ANEXO III
Minuta de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 00-02/2018
MUNICÍPIO DE SANTA CLARA DO SUL/RS pessoa jurídica de Direito
Público, inscrito no CNPJ sob o nº 94.705.936/0001-61, com sede na Avenida
Emancipação, 615, na cidade de Santa Clara do Sul/RS, representado em seus atos
pelo Prefeito Sr. PAULO CEZAR KOHLRAUSCH, brasileiro, casado, portador do
CPF sob nº 364.946.150-15, residente e domiciliado nesta cidade, denominado de
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa .................., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob nº ....................., estabelecida na Rua
............................. Bairro ....................., na cidade de ..............................., CEP:....,
representada por .............................., nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito
no CPF sob nº ............................... e portador do RG nº ................................,
residente e domiciliado na Rua ........ ......................., Bairro ......................., na cidade
de ........., CEP:...., denominada de CONTRATADA ajustam entre si o presente
contrato de prestação de serviços, conforme Licitação Modalidade Pregão
Presencial n° 47/2018, Processo Administrativo 1686/2018, com fulcro nas
disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente aplicável à
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar nº
123/2006 e alterações da Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal
1333/2008, mediante as seguintes cláusulas e condições:
1. OBJETO:
1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de todos os
suprimentos (EXCETO PAPEL), manutenção corretiva e preventiva, incluindo peças
e serviços técnicos especializados, para os 11 equipamentos do parque de
impressoras e multifuncionais, de propriedade do Município e, disponibilização de 26
multifuncionais laser e jato de tinta, de primeiro uso e em linha de produção, em
regime de locação; para uma franquia mensal de 50.000 páginas monocromáticas e
2.000 coloridas, além de fornecimento de Software de Gerenciamento de
Impressões. Tudo conforme Termo de Referência e tabela anexa.
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO PAGAMENTO E DOS PRAZOS:
2.1. As despesas provenientes deste contrato ocorrerão por conta da
seguinte dotação orçamentária:
Gabinete do Prefeito – 205.16 e 205.17
Secretaria de Gestão – 305.13, 406.14 e 406.15
Secretaria de Infraestrutura – 506.14 e 606.7
Secretaria da Educação: 712.9, 724.13, 737.13 e 783.7
Secretaria da Saúde e Assistência Social: 857.3, 877.6, 932.14, 958.11 e
958.13
2.2. O Município pagará à contratada o valor constante na planilha do ANEXO I
deste contrato. Os pagamentos serão realizados mensalmente até o dia 15 (quinze)
do mês subsequente ao da prestação de serviços, condicionado a apresentação da
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respectiva nota fiscal ao setor de pagamentos até o dia 05 (cinco), contendo o
número do Pregão Presencial 47/2018, visada por responsável do Município.
2.3. Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas
será liberada antes de executadas as devidas correções.
2.4. Nos preços cotados ou lances deverão estar incluídas todas as
despesas, impostos, taxas e contribuições incidentes sobre os serviços prestados e
materiais ofertados.
2.5. A contratada deverá instalar e deixar disponível os equipamentos, além
de iniciar o processo de suporte técnico nos prazos constantes no item 5 do Termo
de Referência.
2.6. O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses a
contar de sua emissão, podendo ser prorrogado se houver interesse público.
3. DAS OBRIGAÇÕES/ RESPONSABILIDADES:
3.1. Constituem obrigações/responsabilidades da contratada:
3.1.1. Cumprir as especificações e preços estabelecidos em sua
proposta;
3.1.2. Responsabilizar-se por todo e qualquer custo, inclusive
deslocamento e mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários para a
execução dos serviços, pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas,
tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam
ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem como apresentar os
respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de Santa Clara do
Sul/RS;
3.1.3. Responsabilizar-se pelos prejuízos causados ao Município de
Santa Clara do Sul/RS ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;
3.1.4. A contratada deverá colocar à disposição do Município,
profissionais capacitados para a realização dos serviços constantes do objeto deste
edital, nas respectivas especialidades, devidamente registrados como funcionários
da empresa, acaso não sejam sócios da mesma, reservando-se a municipalidade o
direito de exigir a substituição de qualquer dos profissionais apresentados, quando
estes não satisfizerem as expectativas funcionais do Município;
3.1.5. A contratada se obriga a prestar o serviço de acordo com a
qualidade e característica apresentada na proposta e constante do contrato, sendo
vedada qualquer substituição sem prévia aprovação do Município;
3.1.6. Aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou supressões de
até 25% do valor inicial atualizado do contrato, conforme artigo 65 da Lei 8.666/1993
e suas alterações;
3.1.7. A CONTRATADA deverá guardar inteiro sigilo dos dados
processados, reconhecendo serem estes de propriedade exclusiva da
CONTRATANTE, sendo vedada à CONTRATADA sua cessão, locação ou venda a
terceiros sem prévia autorização formal da CONTRATANTE, devendo a contratada
assinar o Termo de Sigilo e de Confidencialidade.
3.2. Constituem obrigações/responsabilidades do Município:
3.2.1. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto,
que venham a ser solicitados pela contratada;
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3.2.2. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;
3.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato por
servidores designados das respectivas.
4. DAS PENALIDADES:
4.1. A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, prestar os
serviços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pelo Município, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-se às penalidades aqui previstas
4.2. Pelo descumprimento total ou parcial do objeto contratado, a Pregoeira
e sua Equipe de Apoio poderão, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as
seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa;
III – rescisão de contrato;
IV – suspensão do direito de licitar junto ao Município de Santa Clara
do Sul por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
V – declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com o
Município de Santa Clara do Sul.
4.3. Será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido
do contrato, quando a empresa contratada:
a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;
b) transferir ou ceder obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem
prévia autorização da contratante;
c) executar os serviços em desacordo com as especificações ou normas
técnicas, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias às
suas expensas;
d) desatender às determinações da fiscalização;
e) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e
municipais por meios culposos e/ou dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
qualquer tributo, encargos sociais, ou previdenciários, respondendo ainda pelas
multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida,
cabendo ao Município direito de exigir a Folha de Pagamento dos empregados a
qualquer momento;
f) não iniciar, sem justa causa, execução dos serviços ou fornecer os
materiais contratados no prazo fixado, estando sua proposta dentro do prazo de
validade;
g) ocasionar sem justa causa, atraso superior a 03 (três) dias na
execução dos serviços contratados ou fornecimento de materiais;
h) recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os
serviços ou fornecimento contratados;
i) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência,
negligência, imperícia, dolosamente ou não, venha a causar danos à contratante ou
a terceiros, independente da obrigação da contratada em reparar os danos
causados.
4.4. A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o
fato a punir comunicado por escrito pela fiscalização à direção do órgão.
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4.5. Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à contratada, a pena da
suspensão dos direitos de licitar com a contratante, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, em função da gravidade da falta cometida.
5. DA RESCISÃO CONTRATUAL:
5.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a) de comum acordo;
b) por ato unilateral ou escrito do Contratante:
c) não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações contratuais;
d) paralisação, sem causa e sem prévia comunicação, dos serviços;
e) subcontratação total ou parcial do objeto contratado, sem prévia
autorização do contratante;
f) razões de interesse público;
g) judicialmente, nos termos da legislação processual vigente;
h) liquidação judicial ou extrajudicial, concordata ou falência da
Contratada.
6. DO FORO:
6.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Lajeado, RS, para dirimirem as
dúvidas acaso emergentes do presente contrato.
E, por estarem assim, plenamente ajustados, firmam o presente contrato em
03 (três) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas instrumentais,
para que produza os seus legais e jurídicos efeitos.
Santa Clara do Sul/RS ____ de outubro de 2018.

_________________________________
MUNICÍPIO DE SANTA CLARA DO SUL
PAULO CEZAR KOHLRAUSCH
Prefeito

_________________________________
EMPRESA CONTRATADA
NOME DO REPRESENTANTE
Forma de representação
TESTEMUNHAS:
1. ___________________________
NOME:
CPF:

2. _________________________
NOME:
CPF:
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ANEXO I do Contrato

ITEM

DESCRIÇÃO

FRANQUIA
MENSAL
LOCAÇÃO +
PATRIMÔNIO
PRÓPRIO

1

Impressões e cópias
monocromáticas A4

50.000 cópias

2

Impressões e cópias
coloridas A4

2.000 cópias

VALOR TOTAL
MENSAL

VALOR TOTAL ANUAL

R$

R$

R$

R$

TOTAL DE
PÁGINAS
EXCEDENTES
3

Impressões e cópias
monocromáticas A4

4

Impressões e cópias
coloridas A4

Página
excedente
(acerto anual)
Página
excedente
(acerto anual)

VALOR
UNITÁRIO
(PÁGINA
EXCEDENTE)
R$

TOTAL DE
PÁGINAS
EXCEDENTES
R$

1000*
R$

R$

1000*

VALOR TOTAL GERAL PARA 12 MESES
(SOMANDO O TOTAL DOS ITENS 1, 2, 3 E 4)

R$

Obs: Escaneamentos não serão contados para fins de faturamento
* Quantidade utilizada meramente para formação de preço
DETALHAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS
ITEM

TIPO

FABRICANTE

1

TIPO 1 - MULTIFUNCIONAL LASER PEQUENO
PORTE MONOCROMÁTICA A4

2

TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL LASER MÉDIO PORTE
MONOCROMÁTICA A4

3

TIPO 3 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA
COLORIDA A4
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ANEXO IV
Modelo de Atestado de Visita Técnica

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
Atestamos, para os devidos fins, que a empresa abaixo identificada realizou a visita
técnica e a vistoria das instalações e do local onde os serviços serão prestados, quando
teve condições de conhecer as características e especificações, condições especiais ou
dificuldades que possam interferir na execução dos trabalhos. A referida empresa também
teve oportunidade para fazer os seus questionamentos e solicitações técnicas com vistas a
facilitar a elaboração de sua proposta comercial.

Razão Social da Empresa:
CNPJ:
Nome do Representante Legal:
Nº do RG do Representante Legal:
Endereço da empresa:
Telefone:

E-mail:

Local(is) Visitado(s):
Nome do Servidor Público responsável pela emissão deste Atestado:

xxxxxx, ___ de _____________________ de 2018.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Assinatura do Servidor Público Responsável pela emissão do Atestado
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ANEXO V
Minuta do Termo de Sigilo e de Confidencialidade
TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

CONTRATO Nº <NÚMERO> -02/2018

A CONTRATADA compromete-se a manter sigilo e fazer seus funcionários manterem
sigilo em relação às informações consideradas confidenciais a que poderá ter acesso na
qualidade de prestador de serviços para a Prefeitura.
Por este termo, compromete-se e faz seus funcionários, sócios e colaboradores
comprometerem-se a:
a) não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso para gerar benefício
próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para uso de terceiros e a
não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizandose por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu
intermédio;
b) não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação/informação
confidencial a que tiver acesso;
c) ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual
quebra de sigilo das informações fornecidas, conforme cláusula contratual;
d) utilizar as informações disponibilizadas pela CONTRATANTE somente nas
atividades a que compete exercer, não podendo transferi-las a terceiros, seja a
título oneroso ou gratuito, estando ciente de que suas ações ou consultas serão
monitoradas, acompanhadas e eventualmente auditadas;
e) guardar o sigilo e a privacidade do código de usuário e senha, pessoais e
intransferíveis, para acesso às informações disponibilizadas, sendo responsável
pelo uso indevido das mesmas, sujeito às normas legais;
f) em casos de dúvidas acerca do grau de sigilo de determinada informação, o
responsável deverá reservá-la até que venha a ser definido, uma vez que em
hipótese alguma se interpretará o silêncio da CONTRATANTE como liberação de
qualquer dos compromissos ora assumidos;
g) entregar aos gestores, ao término do Contrato, todo e qualquer material de
propriedade da CONTRATANTE, inclusive notas pessoais envolvendo matéria
sigilosa, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido usados,
criados ou estado sob seu controle. O responsável também assume o
compromisso de não utilizar qualquer informação privativa ou sob custódia da
CONTRATANTE adquirida quando de sua prestação de serviços;
h) informar imediatamente à CONTRATANTE acerca de qualquer violação das
regras de proteção das informações eletrônicas ou não, por parte dele ou de
quaisquer outras pessoas, inclusive nos casos de violação não intencional ou
culposa, do sigilo.
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A obrigação de sigilo ora assumida não prevalece sobre informações que estejam
sob domínio público antes da data de assinatura deste termo ou que se tornar pública pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI ou por instituto competente em âmbito
internacional.
Neste termo, as seguintes expressões serão assim definidas:
a) INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL significa toda informação revelada relacionada à
tecnologia apresentada associada com a avaliação sob a forma escrita, verbal ou
por quaisquer outros meios;
b) INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL inclui mas não se limita às informações relativas
às operações, processos, planos ou intenções, informações sobre produção,
instalações, equipamentos, segredos de negócio, segredos de fábrica, dados,
habilidades especializadas, projetos, métodos, metodologia, fluxogramas,
especificações, componentes, fórmulas, produtos, amostras, diagramas,
desenhos, desenhos de esquema industrial, patentes, oportunidades de mercado
e questões relativas a negócios revelados durante a execução do Contrato;
c) AVALIAÇÃO significa todas e quaisquer discussões, conversações ou
negociações entre, ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada
com a execução do Contrato.
A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida pela CONTRATADA
por meio deste termo, terá a validade enquanto a informação não for tornada legalmente de
conhecimento público, ou mediante autorização escrita, concedida à CONTRATADA pelas
partes interessadas neste termo.
Caso o receptor da informação descumpra quaisquer obrigações previstas no
presente documento estará sujeito às implicações e sanções de cunho civil e criminal
cabíveis.
E para todos os efeitos, firma o presente termo juntamente ao Contrato.
Santa Clara do Sul/RS, ___ de ___________de 2018.

_______________________________________
Nome do Representante Legal da Contratada
Forma de Representação
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