PREGÃO Nº. 04/2015
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA - FUNEC
MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE
OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E
IMPRESSORAS COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS
INSUMOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS
EQUIPAMENTOS
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n°. 04/2015
PROCESSO n°. 19/2015
DATA DA REALIZAÇÃO: 24 de fevereiro de 2015
HORÁRIO: a partir das 08horas
LOCAL: Setor de Licitações da Fundação Municipal de Educação e Cultura
- FUNEC
1. PREÂMBULO

1.1. A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E CULTURA - FUNEC torna público, para conhecimento dos interessados, que se
acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO, registrada sob o nº. 04/2015,
processo nº. 19/2015, do tipo menor preço global, com critério de julgamento
menor preço global, que objetiva a contratação de empresa especializada para
a locação e manutenção de máquinas copiadoras e impressoras, com o
fornecimento de todo insumos necessários ao funcionamento dos equipamentos,
exceto papel, cujo uso deverá ser monitorado através de software de bilhetagem
e gerenciamento, até na quantidade e especificações relacionadas no Anexo I e
demais informações integrantes do Edital, para atenderem as necessidades da
FUNEC, pelo período de 36 (trinta e seis) meses
1.2. Este certame será regido pela Lei nº. 10.520, de 17
de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 2321, de 20 de dezembro de 2005,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº.
8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei estadual nº. 6.544, de 22 de novembro de
1989, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie, bem como Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei
Complementar Municipal n . 121, de 09 de agosto de 2007 e suas alterações.
1.3. As propostas deverão obedecer às especificações
deste Instrumento Convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.
1.4. Os envelopes contendo a proposta e os documentos
de habilitação serão recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se
apresentarem para participar do certame.
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1.5. A sessão de processamento do Pregão será realizada
no Câmpus II da FUNEC, na Sala de Licitações, sito à Avenida Mangará, nº. 477,
Jardim Mangará, na cidade de Santa Fé do Sul – SP, iniciando-se às 08horas do dia
24/02/2015 e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio,
designados nos autos do processo em epígrafe.
1.5.1. Caso o espaço físico do Setor de Licitações da
FUNEC não seja apropriado para a Sessão deste Pregão, poderá ser transferida para
a Sala de Reuniões, também da FUNEC, no mesmo endereço acima citado.
2 - DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação
de empresa especializada para a locação e manutenção de máquinas copiadoras
e impressoras, com o fornecimento de todos insumos necessários ao
funcionamento dos equipamentos, exceto papel, cujo uso deverá ser monitorado
através de software de bilhetagem e gerenciamento, até na quantidade e
especificações relacionadas no Anexo I e demais informações integrantes do
Edital, para atenderem as necessidades da FUNEC, pelo período de 36 (trinta e
seis) meses
2.1.1. As máquinas (impressoras) a serem fornecidas
e instaladas à CONTRATANTE, DEVERÃO SER NOVAS (SEM USO), assim
como os insumos DEVERÃO SER ORIGINAIS.
2.2. Compreende o objeto, ainda, o fornecimento, por
parte da CONTRATADA, de serviços de software de bilhetagem e account de
impressão e software de gerenciamento do parque das impressoras, bem como
manutenção e assistência técnica das máquinas e serviços, no tempo máximo para
atendimento de 24h (vinte e quatro horas) e de 48h (quarenta e oito horas) para a
solução dos problemas ocorridos.
2.3. As quantidades e especificações das máquinas, bem
como as especificações de software, são as contidas nos Anexos deste edital e que
deverão ser respeitados para a participação neste certame.
2.4. A quantidade/mês de impressão, prevista nos
Anexos desta peça editalícia, corresponde à quantidade máxima a ser impressa,
podendo a FUNEC, para o melhor atendimento de suas necessidades, utilizar apenas
parte da quantidade mensal licitada.
2.5. Cada empresa participante deverá apresentar
proposta para todos os serviços descritos neste Edital, obedecendo todas as
condições aqui estabelecidas.
2.6. Cada licitante somente será selecionada para a etapa
de lances, se cotar de acordo com as especificações mínimas deste Edital.
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3. - DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados
do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as
condições de credenciamento constantes deste Edital.
4. – DO CREDENCIAMENTO
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular,
da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea
"a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar
com a Administração, bem como que se encontra em condições regulares de
habilitação, cuja documentação comprobatória, na íntegra e sem nenhum defeito,
estará constante do “envelope 2” de habilitação, sob as penas da lei.
d) Envelopes “01 Proposta” e “02 Documentação”.
4.1.1. O representante legal e/ou o procurador deverão
identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
4.1.2. Será admitido apenas 1 (um) representante para
cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma
credenciada.
4.1.3. A ausência do Credenciado, em qualquer
momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada,
salvo autorização expressa do Pregoeiro.
4.1.4. Não serão aceitos envelopes enviados por via
postal, sem que a empresa esteja representada pessoalmente, na sessão.
5. - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
5.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos
de habilitação mencionada no item anterior (letra “c” do item 4.1) deverá ser
apresentada fora dos Envelopes nº.s “1 e 2”.
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5.2. A proposta e os documentos para habilitação
deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e
indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os
seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº. 1 - PROPOSTA
ENVELOPE
Nº.
2
Pregão Presencial nº. 04/2015
HABILITAÇÃO
Processo nº. 19/2015
Pregão Presencial nº. 04/2015
Nome da empresa:.....
Processo nº. 19/2015
CNPJ:.....
Nome da empresa:.....
Endereço:.....
CNPJ:.....
Endereço:.....
5.3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado
da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de
uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas,
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou
pelo procurador, juntando-se a procuração.
5.4. Os documentos necessários à habilitação deverão
ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo
Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
6. - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “1 –
PROPOSTA”
6.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes
elementos:
a) razão social, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do processo e do Pregão;
c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca
e modelo do produto cotado, em conformidade com as especificações do folheto
descritivo constante dos Anexos;
d) preço global mensal composto pela soma:
d.1. valor mensal pela locação de cada equipamento (impressora);
d.2.valor unitário e total mensal pela impressão/cópia monocromática;
d.3. valor unitário e total mensal pela impressão/cópia colorida;
d.4. valor mensal pelo software de bilhetagem e account de impressão e
software de gerenciamento do parque das impressoras
d.5. assistência técnica das impressoras e serviços.
e) preço global mensal, considerando para isso a soma dos valores totais/mensais do
subitem anterior
f) prazo de validade da proposta, o qual deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias
contados da sua apresentação. Caso não conste na proposta o prazo de validade, será
o aqui determinado, qual seja: 60 (sessenta) dias;
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g) prazo de entrega e instalação das impressoras, insumos e softwares para a perfeita
utilização por parte da CONTRATANTE de, no máximo, 15 (quinze) dias úteis;
h) Declaração do fabricante, na qual conste que o licitante possui assistência técnica
autorizada e que os equipamentos constantes da proposta são novos e encontram-se
em linha de produção.
i) Declaração da licitante que os serviços de manutenção e assistência técnica das
impressoras e serviços, objeto deste certame, serão atendidos no tempo máximo de
24h (vinte quatro horas). cuja solução para os possíveis problemas será dada em 48h
(quarenta e oito horas.);
j) Declaração da licitante que os serviços de manutenção e assistência técnica das
impressoras e serviços, objeto deste Pregão, serão realizados (no tempo previsto no
subitem “h”) pelo próprio licitante ou em caso de serem os serviços prestados por
outra empresa, responsabilizar-se pelos mesmos e determinar referida empresa, a
qual prestará os serviços;
6.2. Os preços deverão constar em moeda corrente
nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão
estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo:
transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
6.2.1. Não será admitida cotação inferior à quantidade
prevista neste Edital.
6.2.2. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável
até o início da etapa de lances.
7. - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "2 DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
7.1. O Envelope "2 - Documentos de Habilitação"
deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:
7.1.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
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7.1.1.1. - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a
"d" deste subitem 1 não precisarão constar do Envelope "Documentos de
Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
7.1.2. - REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da
licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Secretaria da Receita Federal e a
Procuradoria da Fazenda Nacional;

e) 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;
7.1.3.
QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICOFINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
7.1.4. - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.1.4.1. Atestado de capacidade técnica fornecida por
pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprove que o licitante tenha
executado os serviços de maior relevância técnica, compatível com o objeto deste
Pregão.
7.1.5. - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado
e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em cumprimento com as
determinações do inciso XXXIII, do art. 7º. da Constituição Federal;
7.1.6.
DISPOSIÇÕES
GERAIS
DA
HABILITAÇÃO
7.1.6.1. É facultada às licitantes a substituição dos
documentos de habilitação exigidos neste Edital, pelo comprovante de registro
cadastral para participar de licitações junto à Administração Direta da Prefeitura da
Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP no ramo de atividade compatível com o
objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos
relacionados nos subitens 7.1.1; 7.1.2., alíneas "a" a "c", e 7.1.3. deste item 7., que
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não tenham sido apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, estejam
com os respectivos prazos de validade vencidos na data de apresentação das
propostas.
7.1.6.2. O registro cadastral não substitui os documentos
relacionados nos subitens 7.1.2., alínea "d" e subitem 7.1.5. deste item 7., devendo
ser apresentados por todos os licitantes.
7.1.6.3. Na hipótese de não constar prazo de validade
nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até
90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
8. - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
8.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será
aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos
interessados em participar do certame, com duração mínima de 15 (quinze)
hora/minutos.
8.1.1. Caso seja necessário, a critério do Pregoeiro, o
prazo de credenciamento poderá ser dilatado.
8.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes
entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de
habilitação e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de
habilitação.
8.3. Iniciada a abertura do envelope “1 – Proposta”,
estará encerrado o credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão
de novos participantes no certame.
8.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao
atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo
desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
8.5. No tocante aos preços, as propostas serão
verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor
total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se
como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para
apuração do valor da proposta.
8.6. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens
baseadas nas propostas das demais licitantes.
8.7. As propostas não desclassificadas serão
selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:
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a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo
de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas
empatadas, independentemente do número de licitantes.
8.8. Para efeito de seleção será considerado o preço
total/mensal apresentado para o objeto deste Pregão.
8.9. O Pregoeiro convidará individualmente os autores
das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor
da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindose por meio de sorteio no caso de empate de preços.
8.10. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá
escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e
assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
8.11. Os lances deverão ser formulados em valores
distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada redução
mínima entre os lances, cujo valor será fixado para cada item individualmente pelo
Pregoeiro, após ouvir os licitantes.
8.12. A etapa de lances será considerada encerrada
quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.
8.13. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as
propostas selecionadas e não selecionadas da etapa de lances, na ordem decrescente
dos valores, considerando-se para o último preço ofertado.
8.14. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta
de menor valor com vistas à redução do preço.
8.15. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
8.16. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de
mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante
pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do
julgamento.
8.17. Após o final da etapa de lances para o objeto do
certame, o pregoeiro abrirá o envelope da habilitação da empresa selecionada, o qual
contém a documentação exigida e examinará o perfeito cumprimento do edital. Caso
seja caracterizado referido cumprimento, a licitante será declarada habilitada e o
item referente será a ela adjudicado. Caso a documentação esteja desobedecendo aos
critérios do edital, a empresa será declarada inabilitada e estará automaticamente
excluída deste certame sem prejuízo dos efeitos e penalidades legais.
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8.18. Eventuais falhas, omissões ou outras
irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão
pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive
mediante:
a) substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
8.19. Caso a documentação irregular seja referente à
regularização do Certificado de Registro Cadastral, o documento poderá ser
apresentado ao CRC em até 24 horas após o encerramento da sessão de Pregão.
8.20. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e
deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio
eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
8.21. A Administração não se responsabilizará pela
eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação.
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
8.22. Constatado o atendimento dos requisitos de
habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora
do certame, uma vez tendo apresentado melhor proposta.
8.23. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante
desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta
subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
9. - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA
HOMOLOGAÇÃO
9.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer
deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o
prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes
desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da
licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do
certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à
autoridade competente para a homologação.
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9.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá
reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade
competente.
9.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade
dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à
licitante vencedora e homologará o procedimento O recurso terá efeito suspensivo e
o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.5. A adjudicação será feita por valor global.
10. - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO
LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
10.1. O objeto deste Pregão deverá, após o fornecedor
declarado vencedor, após a adjudicação e homologação e assinatura do contrato,
ser entregue e instalado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, tempo este
em que as máquinas e serviços deverão estar em perfeitas condições de uso, por
parte da CONTRATANTE.
10.2. O documento que determinará o início da
execução do objeto será expedido por quaisquer meios de comunicação que
possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada,
inclusive fac-símile e correio eletrônico, a qual deverá cumprir no prazo máximo
de 15 (quinze) dias úteis.
10.3. O atendimento ao início da execução do objeto
licitado, deverá ocorrer no prazo máximo estabelecido no item anterior
10.4. Correrão por conta da contratada todas as despesas
de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários,
decorrentes da entrega e da própria aquisição das máquinas, insumos e serviços de
manutenção e assistência técnica.
11. - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO
11.1. Por ocasião da execução do objeto, a
CONTRATADA permitirá o acompanhamento de funcionário do Centro de
Processamento de Dados da FUNEC – CPD.
11.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a
CONTRATANTE poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 24 horas,
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
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b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 24 horas,
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
12. - DA FORMA DE PAGAMENTO
12.1. Todo último dia útil do mês, será emitida Nota
Fiscal com a soma dos valores:
12.1.1. valor global/mensal referentes à locação das
impressoras, insumos, softwares; manutenção e assistência técnica definidos na
proposta comercial e ata da sessão de Pregão;
12.1.2. valor total, referente à quantidade de
impressões monocromáticas no mês em referência;
12.1.3. valor total, referente à quantidade de
impressões coloridas no mês em referência.
12.2. Assim, o pagamento será efetuado pela
Tesouraria da FUNEC, em até 20 (vinte) dias, contados da emissão da Nota.
12.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem
incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá no mês
subseqüente.
12.4. O pagamento será feito na Tesouraria da
Contratada, após assinatura de recibo ou através de depósito bancário.
12.5. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia
devida incidirá correção monetária, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 %
(meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso
verificado.
12.6. As despesas decorrentes DESTE CERTAME
correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: FUNDAÇÃO
MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO. E CULTURA. - FUNEC; 05.01.00 –
ADMINISTRAÇÃO; 05.01.01 – ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - 3.3.90.39 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURÍDICA; FICHA 12.
13. - DA CONTRATAÇÃO
13.1. A contratação decorrente desta licitação será
formalizada mediante assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta
constitui anexo do presente ato convocatório.
13.2. A contratação decorrente desta licitação terá o
prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses, iniciado na data em que todas as
máquinas estiverem em perfeita condição de uso.
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13.3. Se, por ocasião da formalização do contrato, as
certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de
Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e
a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão
licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações,
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos
passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
13.4. Se não for possível atualizá-las por meio
eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de
02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que se trata
acima, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade
em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
13.5. A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco)
dias corridos contados da data da convocação, comparecer ao Setor de Licitações
da FUNEC, sito à Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará, nesta cidade para
assinar o termo de contrato.
13.6. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do
prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular mencionada
acima, ou se recusar a entregar os materiais, serão convocadas as demais
licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do Pregão, com
vistas à celebração da contratada, sem prejuízo das penalidades legais àquela
primeira.
13.7. Essa nova sessão será realizada em prazo não
inferior a 02 (dois) dias úteis, contados da divulgação do aviso.
13.8. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação
no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE e veiculação na Internet, além
de intimação direta às licitantes.
13.9. Na sessão, respeitada a ordem de classificação,
observar-se- ão as disposições contidas neste Edital.
14. - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO
14.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração direta, indireta, autárquica e fundacional da Prefeitura da Estância
Turística de Santa Fé do Sul - SP pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer
atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, c.c. o
Decreto Municipal nº. 2321, de 20 de dezembro de 2005.
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15. - DA GARANTIA CONTRATUAL
15.1. Não será exigida a prestação de garantia para a
presente aquisição.
16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão
interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de
oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a
finalidade e a segurança da contratação.
16.2. Todos os documentos de habilitação, cujos
envelopes forem abertos na sessão e as propostas, serão rubricados pelo Pregoeiro e
pelos licitantes presentes que desejarem.
16.3. O resultado do presente certame será divulgado no
DOE e Jornal Oficial do Município.
16.4. Os demais atos pertinentes a esta licitação,
passíveis de divulgação, serão publicados no DOE.
16.5. Os envelopes contendo os documentos de
habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, no Setor de
Licitações da FUNEC, cujo endereço consta mencionada anteriormente, após a
formalização do contrato com o licitante declarado vencedor.
16.6. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar disposições deste Edital.
16.7. A petição será dirigida à autoridade subscritora do
Edital, que decidirá no prazo de até 1 (um) dia útil anterior à data fixada para
recebimento das propostas.
16.8. Acolhida a petição contra este Edital, será
designada nova data para a realização do certame.
16.9. Os casos omissos do presente Pregão serão
solucionados pelo Pregoeiro.
16.10. Integram o presente Edital os seguintes
documentos:
a) Edital;
b) Anexo I - folheto descritivo das impressoras, quantidades de impressões e
serviços;
c) Anexo II – especificações das 14 (quatorze) impressoras Laser Monocromáticas;
d) Anexo III – especificações das 08 (oito) impressoras Multifuncional Laser
Monocromáticas;
e) Anexo IV – especificações das 02 (duas) impressoras Laser Colorida;
f) Anexo V – especificações do Software de bilhetagem e account de impressão e
software de gerenciamento do parque das impressoras;
g) Anexo VI – Considerações Finais
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h) Anexo VII- Minuta do futuro Contrato de contratação de empresa para prestação
de serviços de impressão.
16.11. DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS
16.11.1. Por força da Lei Complementar nº. 123/2006,
as microempresas – MEs e as empresas de pequeno porte – EPPs que tenham
interesse em participar deste Pregão deverão observar os procedimentos a seguir
dispostos:
a) As licitantes que se enquadrarem na condição de ME e/ou EPP, e que
eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à
regularidade fiscal, deverão consignar tal informação expressamente na declaração
prevista no item 5.3.1 deste Edital (ciência de que cumprem os requisitos de
habilitação);
b) No momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma ME e/ou EPP, deverá ser apresentada, no respectivo envelope,
toda a documentação exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à
regularidade fiscal apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie de
documento que venha a comprovar sua condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme determina art. 43 §1º. Da Lei Complementar 123/2006;
c) Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para ME
e/ou EPP, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à melhor proposta
classificada, art. 44 § 2º. da Lei Complementar 123/2006.
16.11.2. Para efeito do disposto no item acima,
caracterizado o empate, proceder-se-à do seguinte modo:
a) A ME e/ou EPP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova
proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,
sob pena de preclusão;
b) A nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior
àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será
adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME e/ou EPP), desde que seu
preço seja aceitável e a licitante atenda às exigências de habilitação.
c) Não ocorrendo à contratação da ME e/ou EPP, na forma da alínea anterior, serão
convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;
d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas ME ou EPP, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a
melhor oferta;
e) Na hipótese da não-contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame;
f) O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por ME ou EPP.

- Segue Fl. 15 –

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/15 - Cont...

Fls. 15

16.12. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da
licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da
Comarca da Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP.
Santa Fé do Sul, 05 de fevereiro de 2015.

ADEMIR MASCHIO
Presidente da FUNEC

ELIANA CRISTINA DONADES
Pregoeira

ANEXOS

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DO PREGÃO N . 04/2015

ANEXO I
RELAÇÃO DAS IMPRESSORAS, QUANTIDADE
DE IMPRESSÕES E SERVIÇOS, OBJETO DO
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 04/2015
Itens
I
II
III
IV

V
VI
VII

Especificações
Qdade.
Impressora Laser Monocromáticas, conforme especificações
14
constantes do Anexo II;
Impressora Multifuncional Laser Monocromáticas, conforme
08
especificações constantes do Anexo III;
Impressora Laser Colorido, conforme especificações constantes do
02
Anexo IV;
Software de bilhetagem e account de impressão e software de
01
gerenciamento do parque das impressoras, conforme especificações
constantes do Anexo V
Manutenção e assistência técnica das impressoras e serviços
01
Impressões coloridas (a página), por mês
até 2.000
Impressões monocromáticas (a página), por mês
até 90.000

ANEXO II
ESPECIFICAÇÕES
DAS
14
(QUATORZE)
IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICAS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 Impressora laser monocromática;
 Velocidade de impressão mínimo de 50 ppm em carta ou A4;
 Resolução de impressão 1.200 x 1.200 dpi;
 Duplex automático;
 Capacidade de saída adicional de papel, de quatro bandejas, para no mínimo
70 folhas cada;
 Bandeja de alimentação de papéis de no mínimo de 500 folhas;
 Saída de papéis padrão de no mínimo de 500 folhas;
 Alimentador manual de papel de no mínimo de 75 folhas;
 Garantia de sigilo dos documentos impressos através de senhas;
 Capacidade do drive da impressora com Windows®, Mac Os® e Linux;
 Linguagem de impressão PCL 6 e Post Script nível 3;
 Driver: deve possuir drivers em português (Brasil), nas linguagens PCL;
 Tipos e tamanhos de papel aceitos: papel A4, carta, ofício e executivo,
etiqueta, transparência, envelopes e cartões;
 Gramaturas de papel: de 60 a 175 g/ m²;
 Processador mimo de 500 MHZ;
 Impressão direta via porta usb frontal;
 Memória mínima de 256MB
 Conectividade: interface USB (Universal Serial Bus); Interface Ethernet
velocidade 10/100 Mbps, conector RJ – 45;
 Suporte a protocolo de rede, HTTP, FTP, TFTP, Rede TCP/IP Ipv4 e Ipv6.

ANEXO III
ESPECIFICAÇÕES DAS 08 (OITO) IMPRESSORAS
MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICAS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 Multifuncional laser em Preto e Branco;
 Velocidade mínima de impressão/cópia (ppm): 50 ppm em carta ou A4;
 Recebimento e envio de fax;
 Placa de Fax homologada pela Anatel;
 Resolução de impressão (mínimo em dpi): 600 x 600 dpi;
 Bandeja de alimentação de papéis de no mínimo 500 folhas;
 Capacidade de saída de papéis de no mínimo de 500 folhas;
 Alimentador automático de papel de no mínimo de 100 folhas;
 Capacidade de impressão/cópia duplex automático;
 Tamanho do vidro de exposição e adf: Carta, A4 e Ofício;
 Garantia de sigilo dos documentos impressos através de senhas;
 Tipos e tamanhos de papel aceitos: papel A4, carta, ofício e executivo,
etiqueta, transparência, envelopes e cartões;
 Redução/ Ampliação vidro e adf: 25% - 400%;
 Memória mínima de: 256MB;
 Porta USB frontal para impressão e digitalização direta;
 Interface(s) padrão: USB 2.0 de alta velocidade e Ethernet 10/100;
 Suporte a protocolo de rede, HTTP, FTP, TFTP, Rede TCP/IP Ipv4 e Ipv6;
 Linguagem de impressão PCL 6 e Post Script nível 3;
 Capacidade do drive do multifuncional com Windows®, Mac Os® e Linux;
 Processador mínimo de 530MHZ.

ANEXO IV
ESPECIFICAÇÕES DAS 02 (DUAS) IMPRESSORAS
LASER COLORIDA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 Tecnologia Laser Colorida;
 Velocidade de impressão em preto mínima de 31 ppm em carta ou A4;
 Velocidade de impressão em Colorido mínima de 31 ppm em carta ou A4;
 Resolução de impressão mínima de 1.200 x 1.200 dpi;
 Garantia de sigilo dos documentos impressos através de senhas;
 Capacidade do drive da impressora com Windows®, Mac Os® e Linux;
 Dever vir acompanhada de driver de instalação para ambientes operacionais
acima;
 Linguagem de impressão PCL 6, Post Script nível 3 e PDF 1.5;
 Suporte a protocolo de rede, HTTP, FTP, TFTP, Rede TCP/IP Ipv4 e Ipv6;
 Tamanho de papel A4, A5, carta, ofício, executivo;
 Bandeja de entrada automática com capacidade mínima para 500 folhas, e
alimentador manual com capacidade para 100 folhas para tamanhos
variáveis;
 Bandeja de saída mínima para 300 folhas;
 Dispositivo automático para impressão frente e verso (duplex);
 Processador mínima de 800 MHz;
 Memória mínima de 256MB;
 CONECTIVIDADE: Interface USB (Universal Serial Bus), Interface para
rede Ethernet 10/100 Base Tx com conector padrão UTP RJ45, e entrada
USB para impressão direta de arquivos PDF, diretamente do Pen Drive.

ANEXO V
ESPECIFICAÇÕES
DO
SOFTWARE
CONTROLE E BILHETAGEM

DE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 Realizar a contabilidade e o controle de custos de impressão em impressoras
de rede e impressoras locais em máquinas com Windows 2000/2003/XP/NT
e 9x;
 Não substituir os componentes de impressão do ambiente (driver de
impressora, printer monitor, port monitor);
 Informar usuário, nome do documento, horário de impressão, impressora,
número de páginas, modo de impressão (cor ou mono) tamanho do papel,
aplicativo, qualidade e custo para cada job impresso;
 Permitir a geração de relatórios via web por usuário, impressora
(equipamento físico), fila de impressão (driver instalado em uma estação ou
servidor), computadores (estação ou servidor de impressão) e centros de
custo;
 Permitir a ordenação dos relatórios por volume de páginas, por custo e por
ordem alfabética;
 Permitir a instalação automática de MSI ou Login script com ferramenta de
própria solução;
 Permitir a utilização de filtros nos relatórios por cor (cor ou mono), tipo de
papel, aplicativo, modo de impressão (simples ou duplex) e por origem
(cópia ou impressão);
 Gerar relatórios de análise informando porcentagens de impressão por
aplicativo, em cor ou mono, por tamanho de papel, em duplex ou simplex,
em impressoras de rede ou locais e fora do horário comercial;
 Permitir a exportação de dados em MS Excel, e a exportação de relatórios em
formatos PDF, MS Word e MS Excel;
 Permitir a instalação e atualização transparente para o usuário através de
login script, instalando o módulo cliente apenas em estações que possuam
impressoras locais ou de rede configuradas;
 Permitir a centralização automática de dados a partir de filiais e a geração de
relatórios integrados com os dados de todas as filiais;
 Oferecer inventário de estação e impressoras com informações para
verificação;
 Permitir a definição de custos de página impressa por impressora,
diferenciando custos para impressão Color e Mono. Permitir a administração
de custos por grupos de impressoras;
 Permitir a definição de cotas por usuários e a geração de relatórios de














utilização de cotas;
Permitir a definição de Centros de Custos para usuários e a geração de
relatórios a partir dos mesmos;
Importação automática via fontes externas de dados (usuários & centro de
custos) através de Active Directory ou bases de dados de outras soluções
corporativas (ERP, sistema de RH, etc.);
Baixo consumo de link para envio dos dados ao servidor;
Bilhetagem off line: caso perder a comunicação com o servidor, enviar estes
dados quando a comunicação for restabelecida;
Plugins customizáveis devem realizar captura de informações diretamente no
equipamento, sem necessidade de bilhetagem pelo spooler de impressão;
Interface de gerenciamento central totalmente em web (não somente
relatórios);
Disponibilizar relatórios por aplicativos (Word, Excel, Acrobat, etc)
permitindo adicionar novas entradas (ERP ou aplicativos específicos);
Disponibilizar gráficos & resumos para facilitar o acompanhamento do
ambiente de bilhetagem;
Possuir sistema que permita informar os cursos de impressão por tecnologia
e/ou modelo de impressão utilizada;
Possuir base de dados compatível no padrão SQL;
Possuir todas as interfaces e manuais em português;
Permitir todas as funcionalidades em um único produto.

ANEXO VI
CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO: As máquinas deverão ser entregues e
devidamente instaladas, após a adjudicação, homologação e a contar da data da
assinatura do Contrato, em até 15 (quinze) dias úteis.
2. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 36 (trinta e seis) meses,
contados da data de início do funcionamento das máquinas.

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
COPIADORAS E IMPRESSORAS, COM O
FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS
NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS
EQUIPAMENTOS
CONTRATO N°. ____/2015
PROCESSO Nº. 19/2015
PREGÃO Nº. 04/2015
Pelo presente instrumento, firmado de um lado pela
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC,
situada na Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará, com CNPJ nº.
47.527.288/0001-10, neste ato representada pelo seu Presidente o Sr. ADEMIR
MASCHIO, __________, ________, portador do RG nº. _______________
SSP/SP e do CPF nº. ___________, residente e domiciliado na Rua , n .
simplesmente denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
_____________________________________,
com
C.N.P.J
nº.
_______________________ e Inscr. Estadual nº. ____________________,
estabelecida na ______________________________, nº. ________, Bairro
_____________________, na cidade de ___________________________,
estado de _______________________________, neste ato representada pelo(a)
seu Sócio(a) Proprietário(a), o(a) Sr.(a) _________________________,
__________, ______________, __________________, residente e domiciliado
na Rua __________________________________, nº. _____________, na cidade
de ___________________________, estado de _______________________,
portador do RG nº. _________________________ e do CPF nº.
________________________, simplesmente denominada CONTRATADA, fica
justo e acertado o presente instrumento, com fundamento na lei de
Responsabilidade Fiscal que reger-se-á pela Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada
pelas Leis nº.s 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98, e Lei Estadual nº. 6.544/89, além
das cláusulas e condições abaixo mencionadas, que as partes aceitam e outorgam
mutuamente, a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - A
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - A CONTRATADA, como
vencedora da Licitação na modalidade PREGÃO Nº. 04/2015 executará o
contrato de locação e manutenção de máquinas copiadoras e impressora, com o
fornecimento de todos os insumos necessários ao funcionamento dos
equipamentos, exceto papel, cujo uso deverá ser monitorado através de software
de bilhetagem e
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gerenciamento, até na quantidade e especificações relacionadas no Anexo I e
demais informações integrantes do Edital, para atenderem as necessidades da
FUNEC, pelo período de 36 (trinta e seis) meses
I – A execução em tela se dará conforme Edital,
Anexos do certame e proposta da CONTRATADA que deu origem a este
contrato, uma vez que está incluso no objeto do certame, a locação e instalação
de máquinas novas (impressoras sem uso), insumos originais, serviços de
software de bilhetagem e account de impressão, software de gerenciamento do
parque das impressoras e manutenção e assistência técnica das máquinas e
serviços.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E
PAGAMENTOS - Conforme constante da ata da sessão de pregão, inclusa no
processo referente, a CONTRATADA instalará, fornecerá e prestará os serviços,
objeto do certame, pela soma mensal dos seguintes valores:
1 - O valor global mensal por cada equipamento, insumos, software, manutenção
e assistência técnica, será o de R$ _____________(________________);
2 – Valor total mensal de impressões monocromáticas, cuja quantidade máxima
mensal será até 90.000 (noventa mil páginas), com o valor global de até R$
______ (______), sendo o valor unitário por cópia, o de R$_______________
(_________________);
3 – Valor total mensal de impressões coloridas, cuja quantidade máxima mensal
será de até 2.000 (duas mil páginas), no valor global de até R$ ______ (______),
sendo o valor unitário por cópia, o de R$_______________
(_________________);
I – O valor global deste Contrato é de, então, até R$
______________(_______________).
II – O valor mencionado nesta cláusula poderá sofrer
reequilíbrio econômico-financeiro, para mais ou para menos, conforme e no
percentual apresentado pelo Governo Federal, através de sua Agência
Reguladora, sendo que no caso de aumento, deverá a CONTRATADA proceder
em requerimento expresso, formal, documentado e dirigido ao Presidente desta
Instituição, demonstrando a alteração de preço de mercado com apresentação de
Nota Fiscal de compra do fornecedor, ficando a cargo da CONTRATANTE; a
análise e a confirmação da alteração do preço de mercado.
III – No caso de diminuição do preço, a
CONTRATANTE procederá em notificação expressa e formal à
CONTRATADA.
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CLÁUSULA TERCEIRA - Os pagamentos serão
efetuados em parcelas iguais, em até 20 (vinte) dias após a emissão da Nota
Fiscal, na qual constará, além do valor mensal pelo fornecimento das máquinas,
insumos, software, manutenção e assistência técnica, também as quantidades de
impressões monocromáticas, e impressões coloridas.
Parágrafo único - Somente serão pagos os empenhos
cujas notas fiscais contiverem em anexo o TERMO DE CONSTATAÇÃO do
Responsável pelo Centro de Processamento de Dados da FUNEC – CPD, o qual
se responsabilizará pelo acompanhamento da prestação dos serviços e as cópias
dos relatórios de serviços realizados.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes da execução do presente contrato
correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC; 05.01.00 –
ADMINISTRAÇÃO; 05.01.01 – ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - 3.3.90.39 –
OUTROS SERV. TERCEIRO PESSOA JURÍDICA; FICHA 12.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA - Obriga-se a CONTRATADA a executar os serviços em tela
obedecendo aos critérios do Edital, permitindo o acompanhamento e fiscalização
da FUNEC, bem como se obriga ainda a:
I - Assumir integral responsabilidade pela qualidade
dos serviços executados;
II - Manter os empregados necessários, cumprindo
todas as normas trabalhistas, tributárias, previdenciárias e securitárias referentes
a estes trabalhadores, especialmente ao recolhimento das contribuições devidas
ao INSS, FGTS e outras, não tendo a CONTRATANTE nenhuma
responsabilidade trabalhista para com estes empregados, nem solidária ou
subsidiariamente.
III - Assumir, como exclusivamente seus, os riscos e
as despesas decorrentes da prestação dos serviços, objeto deste certame,
necessários à boa e perfeita execução do presente Contrato, responsabilizando-se,
também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos e
subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a
CONTRATANTE e a terceiros.
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IV - Os danos e prejuízos mencionados no item
anterior serão ressarcidos à CONTRATANTE em no máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, contadas da notificação administrativa emitida em à
CONTRATADA, sob pena de multa no valor de até 20% sobre o valor do
contrato.
V - A CONTRATANTE não responderá por
quaisquer ônus, direitos, obrigações ou compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de
ato praticado pela CONTRATADA, seus empregados, prepostos ou
subordinados.
VI – Deverá a CONTRATADA prestar assistência
técnica e manutenção no tempo máximo de 24h (vinte e quatro horas) e no tempo
máximo de 48h (quarenta e oito horas) solucionar os problemas existentes.
VII - Constituirá ônus exclusivo da CONTRATADA
o pagamento de tributos Federais, Estaduais e Municipais, tarifas, emolumentos e
despesas decorrente da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.
CLÁUSULA

SEXTA

–

DAS

CONDIÇÕES

GERAIS
I - O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer
das obrigações assumidas neste contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções
previstas tanto na Lei de Licitações como no Edital de Convocação.
II - A CONTRATANTE se reserva o direito de
descontar do preço avençado o valor de qualquer multa imposta à
CONTRATADA, em virtude do não cumprimento das condições estipuladas
neste contrato e que não sejam determinantes de rescisão contratual.
Parágrafo único - As multas mencionadas neste
contrato corresponderão à gravidade da infração, até o máximo de 20% do valor
do preço da contratação, em cada caso, ficando resguardado o direito de ampla
defesa.
III - O presente contrato não poderá ser objeto de
cessão, transferência ou subempreitada, no todo ou em parte.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO - A
CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente o
presente contrato nas hipóteses previstas no artigo 78, da Lei 8.666/93, sem que
caiba à CONTRATADA qualquer direito à indenização, sem prejuízo das
penalidades pertinentes, salvo em caso de inadimplência ou atraso nos
pagamentos pela CONTRATANTE.
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CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA - Este
pacto terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, contados da data da assinatura.
Parágrafo único – Este contrato poderá ser
prorrogado, ao final de sua vigência, segundo disposição da Instituição
CONTRATANTE, após manifestação da empresa CONTRATADA, nos termos
do inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93, caso em que fica previsto reajuste do
preço contratado, limitado ao Índice Geral de Preço de Mercado, o IGP-M,
exposto pelo Governo Federal.
CLÁUSULA NONA – DO FORO - Para todas as
questões divergentes oriundas do presente contrato não resolvidas
administrativamente será competente o foro da Comarca de Santa Fé do Sul - SP,
renunciando as partes a qualquer outro por mais especial que possa ser.
E assim, por estarem justos e combinados, assinam o
presente em três vias de igual teor para um só fim, na presença de duas
testemunhas que a tudo presenciaram, para que surta seus regulares efeitos de
direito.
Santa Fé do Sul, em ____ de ________ de 2015.

________________________________________
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA - FUNEC

________________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
_____________________________ _____________________________
Nome:
Nome:
RG:

RG:

