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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2021 

EDITAL Nº 064/2021 
 

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Registro/SP. 
UNIDADE REQUISITANTE: Secretarias Municipais da Prefeitura de Registro/SP. 
 

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA 
 
1. DO PREÂMBULO 
 
1.1. – A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, estabelecida à Rua José Antônio de Campos, 
250 – Centro – Registro/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 45.685.872/0001-79, através do 
Senhor Secretário Municipal de Administração, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR, no 
uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará 
realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a 
ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Portal de 
Compras Eletrônicas do COMPRAS BR”, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA PARA 
AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP. Este edital será regido pelo 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 2.852/2020, Lei Federal nº 
10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal 
nº 8.666/1993, com as alterações posteriores; Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei 
Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e Lei nº 8.078/1990 do Código 
de Defesa do Consumidor. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 
convocatórios e anexos, que dele fazem parte integrante. 
 
INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 22/11/2021, às 09h00min. 
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 07/12/2021, às 08h59min. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07/12/2021, às 09h00min. 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 07/12/2021, às 09h15min. 
LOCAL: https://www.comprasbr.com.br 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Secretaria Municipal de 
Administração da Prefeitura Municipal de Registro, sito à Rua José Antônio de Campos, n° 250, 
Centro - Registro/SP, durante o seu expediente de atendimento ao público, de segunda a sexta-
feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, ou pelo telefone (13) 3828-
1061, ou ainda, através do e-mail lucas.ferraz@registro.sp.gov.br. 
 
1.2. – Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato ou 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 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do PREGOEIRO em sentido 
contrário. 
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2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
2.1. – A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA PARA AS SECRETARIAS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP, conforme descrito no ANEXO I deste edital. 
 
2.2. – O valor estimado para o certame tem caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e 
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno, conforme Artigo 15 do Decreto 
Federal nº 10.024/2019. Os valores médios foram obtidos através de pesquisa de preços, 
constante nos autos do processo administrativo nº 147/2021. 
 
 
3. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
3.1. – O Pregão, na forma ELETRÔNICA será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através 
do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) do Portal de Compras Eletrônicas do 
COMPRAS BR (https://www.comprasbr.com.br).  
 
3.2. – Os trabalhos serão conduzidos por servidor público da Prefeitura Municipal de Registro, 
denominado PREGOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica do Portal de Compras 
Eletrônicas do COMPRAS BR (https://www.comprasbr.com.br). 
 
3.3. – As comunicações prévias à sessão de disputa de lances referentes ao certame serão 
disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de Registro (https://www.registro.sp.gov.br); no 
site do Portal de Compras Eletrônicas do COMPRAS BR (https://www.comprasbr.com.br); ou 
publicadas no Diário Oficial do Município – diário eletrônico (https://www.registro.sp.gov.br). As 
demais condições constam no presente edital, seus anexos e minuta do Contrato. 
 
 
4. REFERÊNCIA DE TEMPO 
 
4.1. – Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
 
5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
 
5.1. – Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus 
Anexos. 
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5.2. – Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de 
licitações adotado (Portal de Compras Eletrônicas do COMPRAS BR). 
 
5.3. – O licitante deverá estar credenciado, preferencialmente de forma direta ou através de 
empresas associadas ao Portal de Compras Eletrônicas do COMPRAS BR, em tempo hábil, antes 
do horário fixado no edital para o encerramento de recebimento das propostas. 
 
5.4. – O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos pela utilização dos recursos 
de tecnologia da informação nos termos do regulamento do sistema, de acordo com o artigo 5º, 
inciso III da Lei nº 10.520/2002. 
 
5.5. – A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO está isenta de quaisquer custos de 
operacionalização e uso do sistema (https://www.comprasbr.com.br), ficando a cargo do(a) 
licitante vencedor(a) do certame os encargos financeiros ou de qualquer espécie estabelecidos 
com a promotora do sistema, de acordo com o termo contratual ajustado entre as partes 
(Licitante/Portal de Compras Eletrônicas do COMPRAS BR) referentes à utilização dos recursos 
de tecnologia da informação. 
 
5.6. – As microempresas ou empresas de pequeno porte, caso queiram optar pelo tratamento 
diferenciado e favorecido instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, além da 
apresentação do TERMO DE OPÇÃO conforme modelo constante do ANEXO II deverão, 
quando do cadastramento da proposta inicial de preços a ser digitada no sistema, informar 
no campo próprio sua condição como empresa (ME/EPP). 
 
5.7. – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 
a) Suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Registro, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei nº 8.666/93, assim 
também nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02; 
 
b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração 
Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93; 
 
c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, 
ou ainda, quaisquer outras formas de constituição em grupo; 
 
d) Estrangeiras que não funcionem no País. 
 
5.7.1. – As alíneas a e b do subitem 5.7 encontram amparo na SÚMULA Nº 51 do TCE/SP: 
 

“A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (artigo 87, IV da Lei nº 
8.666/93) tem seus efeitos jurídicos estendidos a todos os órgãos da Administração 
Pública, ao passo que, nos casos de impedimento e suspensão de licitar e contratar 
(artigo 87, III da Lei nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei nº 10.520/02), a medida repressiva 
se restringe à esfera de governo do órgão sancionador.” 
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5.8. – A participação no presente certame implica na inexistência de sanção de declaração de 
inidoneidade, respondendo por má-fé a participação nesta condição. 
 
 
6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 
6.1. – O certame será conduzido pelo PREGOEIRO, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, 
em especial, as atribuições constantes das leis aplicáveis à matéria. 
 
 
7. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DO PORTAL DE COMPRAS ELETRÔNICAS 
DO COMPRAS BR 
 
7.1. – A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta 
ou através de empresas associadas ao Portal de Compras Eletrônicas do COMPRAS BR, a qual 
por meio de seu operador designado indicará implícito conhecimento, aceitação e atendimento 
às exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
7.2. – O acesso do operador ao pregão, para efeito de registrar a proposta e dar lances em nome 
do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.  
 
7.3. – A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do 
Portal de Compras Eletrônicas do COMPRAS BR. 
 
7.4. – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Portal de 
Compras Eletrônicas do COMPRAS BR a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
7.5. – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
7.6. – O licitante interessado deverá observar o artigo 19 do Decreto Federal nº 10.024/19: 
 

Art. 19. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica: 
I - credenciar-se previamente no Sicaf ou, na hipótese de que trata o §2º do art. 5º, 
no sistema eletrônico utilizado no certame; 
II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de 
habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares; 
III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
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IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato 
bloqueio de acesso; 
VI - utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão 
na forma eletrônica; e 
VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 
interesse próprio. 

 
 
8. PARTICIPAÇÃO 
 
8.1. – A participação no Pregão, na forma eletrônica se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente registro da proposta de 
preços e inserção dos respectivos documentos de habilitação exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 
 
8.2. – Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 
representante. 
 
8.3. – É vedado ao licitante identificar-se em sua proposta ao lançá-la no sistema ou no 
decorrer da sessão do pregão, sob pena de desclassificação do licitante. 
 
8.3.1. – Não se considera identificação do licitante, as informações que integrem a 
documentação anexa ao sistema quando exigidos por força do edital e integrantes da proposta, 
tais como: planilhas, fichas técnicas, catálogos, entre outros, pois nos termos dos artigos 25, § 
7º do Decreto Municipal nº 2.852/2020 e 26, § 8º do Decreto Federal nº 10.024/2019, estes 
somente serão acessíveis aos demais participantes e ao Pregoeiro após a finalização da fase de 
lances, não prejudicando a disputa. 
 
8.4. – Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida: 
ou através de uma empresa associada; ou pelos telefones – suporte Campo Grande/MS: (67) 
3303-2730 | (67) 3303-2702 | (67) 3303-2728; ou através do Portal de Compras Eletrônicas do 
COMPRAS BR (https://www.comprasbr.com.br); ou ainda pelo e-mail: 
contato@comprasbr.com.br.  
 
 
9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
9.1. – As despesas advindas da execução do objeto desta licitação correrão por conta do(s) 
crédito(s) orçamentário(s) sob a(s) classificação(ões) funcional(is) programática(s) e categoria 
econômica abaixo discriminadas: 3.3.90.40. 
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02 13 00 08 244 0017 2083 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DE ASSIST., DES. SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA APOIO 
ADMINISTRATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO SEC. DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 836/2021. 
 
02 14 00 08 244 0018 2180 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FMAS MANUTENÇÃO CRAS - RECURSOS FEDERAL SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 837/2021. 
 
02 14 00 08 244 0018 2180 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FMAS MANUTENÇÃO CRAS - RECURSOS FEDERAL SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 838/2021. 
 
02 14 00 08 244 0019 2182 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS MANUTENÇÃO CREAS - RECURSO FEDERAL SERVIÇOS 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 839/2021. 
 
02 29 00 13 392 0038 2298 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC.MUN. 
CULTURA, TUR. ECON. CRIATIVA CULTURA DIFUSAO CULTURAL CULTURA, TURISMO E ECON. 
CRIATIVA EM REGISTRO MANUTENÇÃO E EVENTOS DA CULTURA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 840/2021. 
 
02 09 00 18 122 0034 2241 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DES. AGRÁRIO E MEIO AMB. GESTÃO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO 
ADMINISTRATIVO - DESENV. AGRÁRIO MANUTENÇÃO SECRET. DESENV. AGRÁRIO SERVIÇOS 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 841/2021. 
 
02 30 00 27 122 0040 2300 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA 
MUN. DE ESPORTE E LAZER DESPORTO E LAZER ADMINISTRAÇÃO GERAL ESPORTE É VIDA 
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. 
NOTA DE RESERVA Nº 842/2021. 
 
02 27 00 04 123 0004 2275 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC MUN. DA 
FAZENDA E ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA APOIO 
ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS MEIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA 
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SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 843/2021. 
 
02 25 00 04 122 0004 2266 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO 
- SECRETARIAS MEIO MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE GOVERNO SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 844/2021. 
 
02 28 00 15 452 0037 2281 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC.MUN. 
INFRAESTR. E SERV. PÚBLICO URBANISMO SERVICOS URBANOS APOIO ADMINISTRATIVO - 
INFR. E SERV. PÚBLICOS MANUT SECR DE INFRAESTR. SERV. PUBLICOS SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 845/2021. 
 
02 31 00 03 092 0044 2344 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO ESSENCIAL A JUSTIÇA REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PGM 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 846/2021. 
 
02 07 00 15 122 0008 2048 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
TRÂNSITO E MOBIL. URBANA URBANISMO ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO - 
TRÂNSITO MANUT. SEC. TRÂNSITO E MOB. URBANA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 847/2021. 
 
02 10 01 10 301 0014 2111 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAÚDE ATENCAO BASICA PROMOÇÃO À SAÚDE 
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. 
NOTA DE RESERVA Nº 848/2021. 
 
02 10 01 10 305 0014 2121 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAÚDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PROMOÇÃO À 
SAÚDE MANUT. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 850/2021. 
 
02 10 01 10 302 0014 2117 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAÚDE ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
PROMOÇÃO À SAÚDE MANUT. SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 851/2021. 
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02 29 00 13 392 0038 2298 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC.MUN. 
CULTURA, TUR. ECON. CRIATIVA CULTURA DIFUSAO CULTURAL CULTURA, TURISMO E ECON. 
CRIATIVA EM REGISTRO MANUTENÇÃO E EVENTOS DA CULTURA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 852/2021. 
 
02 30 00 27 122 0040 2300 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA 
MUN. DE ESPORTE E LAZER DESPORTO E LAZER ADMINISTRAÇÃO GERAL ESPORTE É VIDA 
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. 
NOTA DE RESERVA Nº 853/2021. 
 
02 28 00 15 452 0037 2281 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC.MUN. 
INFRAESTR. E SERV. PÚBLICO URBANISMO SERVICOS URBANOS APOIO ADMINISTRATIVO - 
INFR. E SERV. PÚBLICOS MANUT SECR DE INFRAESTR. SERV. PUBLICOS SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 854/2021. 
 
02 05 00 15 451 0006 2043 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DE PLANEJ. URBANO E OBRAS URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA INFRAESTRUTURA E 
PLANEJAMENTO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO E OBRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 
855/2021. 
 
02 03 00 04 122 0004 2018 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO - 
SECRETARIAS MEIO MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 856/2021. 
 
02 11 00 12 361 0015 2163 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO-
APRENDIZAGEM MANUT.DO ENS. FUND. - REC. FED. - SAL. EDUC. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 867/2021. 
 
02 10 01 10 301 0014 2111 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAÚDE ATENCAO BASICA PROMOÇÃO À SAÚDE 
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. 
NOTA DE RESERVA Nº 900/2021. 
 
02 30 00 27 122 0040 2300 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA 
MUN. DE ESPORTE E LAZER DESPORTO E LAZER ADMINISTRAÇÃO GERAL ESPORTE É VIDA 
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
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COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. 
NOTA DE RESERVA Nº 962/2021. 
 
02 26 00 04 092 0004 2270 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC.MUN. 
NEGÓCIOS JURID. E SEG. PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 
APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS MEIO MANUTENÇÃO ATIVIDADES - NEGÓCIOS 
JURÍDICOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 1027/2021. 
 
02 13 00 08 244 0017 2083 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DE ASSIST., DES. SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA APOIO 
ADMINISTRATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO SEC. DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 944/2021. 
 
02 14 00 08 244 0018 2180 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FMAS MANUTENÇÃO CRAS - RECURSOS FEDERAL SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 945/2021. 
 
02 30 00 27 122 0040 2300 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA 
MUN. DE ESPORTE E LAZER DESPORTO E LAZER ADMINISTRAÇÃO GERAL ESPORTE É VIDA 
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. 
NOTA DE RESERVA Nº 962/2021. 
 
 
10. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. – É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre 
o ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de 
cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será 
cobrado, devendo ser observado, para tanto, o prazo de até 3 (três) dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública. 
 
10.2. – A pretensão referida no subitem 10.1 será formalizada por meio de requerimento 
endereçado à Secretaria Municipal de Administração, o qual deverá ser encaminhado 
preferencialmente através do site do Portal de Compras Eletrônicas do COMPRAS BR 
(https://www.comprasbr.com.br); ou no e-mail lucas.ferraz@registro.sp.gov.br; ou ainda 
protocolado na Secretaria Municipal de Administração, situada à Rua José Antônio de Campos, 
250 – Centro – Registro/SP – CEP 11900-000, nos dias úteis, das 08h00min às 12h00min e das 
13h30min às 17h30min. 
 
10.3. – As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter 
estritamente informal. O telefone para contato é (13) 3828-1061. 
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10.4. – O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
 
10.4.1. – Os esclarecimentos passarão a integrar os autos do PREGÃO. 
 
10.5. – A resposta será encaminhada ao interessado pelo mesmo meio da apresentação do seu 
pedido. 
 
10.5.1. – As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 
 
 
11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
11.1. – Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, 
na forma prevista no edital, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública. 
 
11.2. – Não serão reconhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 
para responder pelo proponente. 
 
11.3 – As medidas referidas no subitem 11.1 poderão ser formalizadas por meio de 
requerimento endereçado à Secretaria Municipal de Administração, o qual deverá ser 
encaminhado preferencialmente através do site do Portal de Compras Eletrônicas do 
COMPRAS BR (https://www.comprasbr.com.br); ou no e-mail lucas.ferraz@registro.sp.gov.br; 
ou ainda protocolado na Secretaria Municipal de Administração, situada à Rua José Antônio de 
Campos, 250 – Centro – Registro/SP – CEP 11900-000, nos dias úteis, das 08h00min às 
12h00min e das 13h30min às 17h30min. 
 
11.4. – A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 
dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação, que além de comportar 
divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO. 
 
11.4.1. – A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 
11.5. – O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação, desde que impliquem em 
modificação do ato convocatório do PREGÃO, além da alteração decorrente, resultará na 
designação de nova data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração no edital não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico 
aos licitantes. 
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12. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PELO LICITANTE 
 
12.1. – Após a divulgação do edital, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio 
eletrônico disponível no endereço https://www.comprasbr.com.br, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital (item 14) e proposta com a descrição e preço do 
objeto ofertado, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 
 
12.1.1. – A etapa de que trata o subitem 12.1 será encerrada com a abertura da sessão pública. 
 
12.2. – O envio da proposta acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos 
termos do disposto no subitem 12.1, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha (observar 
item 7 do Edital). 
 
12.2.1. – Os licitantes deverão anexar os documentos de habilitação em campo próprio 
disponível no sistema. 
 
12.3. – O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para 
a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 
 
12.4. – A falsidade da declaração de que trata o subitem 12.3 sujeitará o licitante às sanções 
previstas no item 30. 
 
12.5. – Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
 
12.6. – Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, 
não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
 
12.7. – Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
 
12.8. – Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante 
melhor classificado após o encerramento do envio de lances, conforme subitem 16.8. 
 
12.9. – O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para abertura da 
proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa, conforme disposto no 
preâmbulo deste edital. 
 
12.10. – A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, 
por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de 
acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua 
representante. 
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12.11. – Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada 
pregão eletrônico. 
 
12.12. – O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 
obrigações inerentes ao certame. 
 
 
13. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
 
13.1. – O registro de proposta no sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento, aceitação 
e atendimento das condições do Edital, inclusive com relação às quantidades, aos prazos, forma 
de prestação dos serviços, forma de apresentação de declaração e documentos de habilitação. 
 
13.1.1. – A licitante deverá observar o descritivo do item constante deste edital e seus anexos, 
bem como as cláusulas presentes neste instrumento. A apresentação de proposta subentende 
que o licitante observou os descritivos e que cumpre plenamente as exigências do edital e seus 
anexos, não podendo alegar desconhecimento dessas disposições. 
 
13.1.2. – Cabe ao licitante se inteirar dos dados indispensáveis a apresentação da proposta, 
sendo que os preços a serem propostos deverão cobrir quaisquer despesas que incidam ou 
venham incidir sobre a execução do objeto deste certame ou quaisquer dificuldades 
inerentes. 
 
13.1.3. – Nos preços deverão estar incluídos todos os custos necessários à prestação dos 
serviços licitados na forma estabelecida no Contrato, incluindo todos os tributos incidentes, 
taxas ou despesas adicionais, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, 
emolumentos, fretes, seguros, deslocamento e riscos de entrega (quando for o caso), 
transporte, carga, descarga, empilhamento e embalagem, quando for o caso, além de outras 
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo final dos produtos. 
 
13.1.4. – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão 
ou qualquer outro pretexto. 
 
13.1.5. – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto desta 
licitação será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante 
pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 
 
13.1.6. – A inclusão de outras condições de pagamento não previstas neste Edital não será 
considerada para qualquer fim. 
 
13.2. – O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 



Edital do Pregão Eletrônico nº 056/2021 – fls. 13 
 

 
 

Rua José Antônio de Campos, n° 250 
Centro – Registro, SP 
lucas.ferraz@registro.sp.gov.br 
www.registro.sp.gov.br 

ADMINISTRAÇÃO 

13.2.1. – Os licitantes deverão ofertar preços de mercado para os produtos, sendo opcional à 
Administração verificar por meio de diligências, eventuais superfaturamentos ou discrepâncias 
nos preços obtidos na licitação e desclassificar as propostas inadequadas. 
 
13.3. – No preenchimento da proposta eletrônica a empresa deverá apresentar proposta, 
contendo os valores unitários e totais (com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula). 
Não há necessidade de apresentação de outros dados como marca, por exemplo. A não 
inserção destas informações neste campo implicará na desclassificação da empresa, face à 
ausência de informação suficiente para classificação da proposta.  
 
13.3.1. – O campo “marca” poderá ser preenchido com uma das seguintes informações: 
“Serviço”, “Marca Própria” ou “Não se Aplica”, sendo vedada a identificação do participante. 
 
13.3.2. – Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
 
13.4. – O objeto deverá estar totalmente e estritamente dentro das especificações mínimas 
contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
13.5. – A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 
pública do Pregão. 
 
13.6. – Ficará sujeita à aplicação das penalidades a licitante que deixar de apresentar os 
documentos solicitados neste edital ou apresentá-los de forma defeituosa, desde que 
constatada a má fé. 
 
13.7. – O não atendimento das especificações contidas neste edital acarretará na 
desclassificação da proposta. 
 
 
14. DA HABILITAÇÃO 
 
14.1. – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 
da melhor oferta, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/); 
 
b) Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados). 
 
14.1.1. – A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/92, que prevê, dente as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
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contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
 
14.1.2. – Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, será diligenciado para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas. 
 
14.1.3. – A tentativa de fraude será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
 
14.1.4. – O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
 
14.1.5. – Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante INABILITADO, por 
falta de condição de participação. 
 
14.2. – O Pregoeiro examinará os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO anexados pela detentora da 
melhor oferta em campo próprio, sendo estes os seguintes: 
 
14.2.1. – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Cédula de identidade; 
 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 
 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
14.2.2. – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
 
b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa de Débitos ou Certidão 
Positiva com efeitos de Negativa relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) 
e à Dívida Ativa da União, dentro do prazo de validade; 
 
c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
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d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante – 
Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais 
(MOBILIÁRIOS), dentro do prazo de validade; 
 
e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do “CRF” – 
Certificado de Regularidade do FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal, Certidão Negativa 
ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito dentro do prazo de validade; 
 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva com Efeito de 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) – expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, com 
data de validade de no máximo 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. 
 
14.2.3. – QUALIFICAÇÃO ECONÔMCO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de pedido de recuperação judicial, concordata ou falência, expedida pelo 
distribuidor da sede do(a) proponente, ou execução patrimonial, expedida no domicílio do(a) 
licitante; 
 
a1) Para empresas que estejam em processo de recuperação judicial, estas deverão apresentar 
o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo 
do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no 
edital, conforme Súmula nº 50 do TCE/SP: 
 

“Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de 
empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a 
apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já 
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a 
todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.” 

 
14.2.4. – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado, em documento timbrado, e que comprove a aptidão da licitante para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características e volume com o objeto deste Termo. 
Considerar-se-á compatível o atestado que comprove 20% do volume de impressão anual 
previsto neste Edital; 
  
b) Declaração formal do licitante, sob as penalidades cabíveis, quanto à disponibilidade dos 
equipamentos destinados à prestação dos serviços objeto da presente licitação, instruindo-a 
com rol que os discrimine, da qual constem, no mínimo, as seguintes informações: nome/marca 
e modelo; Modelo constante do ANEXO VII. 
  
c) Declaração própria garantindo que os equipamentos a serem fornecidos são todos novos e 
de primeiro uso, com os contadores zerados, em embalagens originais e devidamente lacrados, 
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e que havendo descontinuidade dos serviços e impressão, por quaisquer motivos técnicos, os 
referidos equipamentos serão substituídos por outros que atendam as mesmas características 
técnicas e funcionais, ou a ele superiores, sem ônus adicionais à CONTRATANTE. Modelo 
constante do ANEXO VIII. 
  
d) Declaração formal do licitante, sob as penalidades cabíveis, assegurando que caso seja 
vencedor, reúne condições de apresentar em até 10 dias após a assinatura do contrato, cópia 
do Certificado de Aprovação para Destinação de Resíduos Industriais – CADRI ou do contrato de 
empresa de recolhimento de resíduo que contenha o CADRI, documento que aprova o 
encaminhamento de resíduos industriais a local de reprocessamento, armazenamento, 
tratamento ou disposição final, licenciados e autorizados pela CETESB. Modelo constante do 
ANEXO IX. 
 
14.2.5. – DECLARAÇÕES 
 
a) Termo de opção e Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte assinada por 
representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuração hábil, nos termos da 
Lei, conforme modelo do ANEXO II, caso o proponente pretenda usufruir do tratamento 
diferenciado concedido pela LC nº 123/06, alterada pela LC nº 147/14; 
 
a1) A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 
123/06, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas em Lei, 
mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação do licitante, se o fato vier 
a ser constatado durante o trâmite da licitação; 
 
a2) A falta de apresentação da declaração exigida no subitem 15.2.4, alínea “a” ou sua 
imperfeição não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da 
Lei Complementar nº 123/06; 
 
b) DECLARAÇÃO CONJUNTA (conforme modelo do ANEXO III) abrangendo as seguintes 
informações: 
 

 Declaração que a proponente cumpre os requisitos de habilitação; 
 Declaração da licitante que não possui no seu quadro de funcionários, 

menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores 
de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da 
Constituição Federal c/c o inciso V, artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

 Declaração da licitante assegurando a inexistência de impedimento legal para 
licitar ou contratar com a Administração Pública de qualquer esfera do 
Governo; 

 Declaração da licitante de conhecimento das informações e que aceita todas 
as condições do Edital, para cumprimento das obrigações do objeto da 
licitação; 
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 Declaração da licitante que não possui servidor público no quadro societário 
da empresa; 

 Indicação do responsável que assinará o Contrato e Termo de Ciência e 
Notificação, com a qualificação completa e cargo que ocupa ou ocupam na 
empresa, nº do CPF e, se procurador o instrumento de mandato; 

 Declaro para os devidos fins que assinarei o termo de contrato e termo de 
ciência e notificação, bem como me comprometo através dos e-mails 
fornecidos, receber notificações, citações e intimações eletrônicas 
referentes à presente licitação. 

 Dados bancários da empresa, como: Banco, Agência e Conta Corrente. 
 
14.3. – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
14.3.1. – Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 
 
14.3.2. – O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos 
sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este 
meio eletrônico, devendo para todos os fins, constar as chaves de autenticação para que se 
possa verificar a autenticidade dos mesmos. 
 
14.3.3. – Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e 
preferencialmente com o número do CNPJ e endereço respectivo, salvo aqueles legalmente 
permitidos. 
 
14.3.4 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
 
14.3.5. – 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 abertura da sessão pública virtual. 
 
14.3.6. – Os documentos deverão, se possível, ser apresentados ordenadamente, numerados 
sequencialmente por subitem da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 
 
14.3.7. – Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e 
com CNPJ da matriz. E se for filial, todos os documentos deverão estar em nome e com CNPJ 
da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem 
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os 
estabelecimentos da empresa. 
 
14.3.8. – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal e ou trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
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14.3.8.1. – Havendo alguma restrição quanto a regularidade fiscal e ou trabalhista, à 
microempresa ou empresa de pequeno porte será concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, para 
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de 
negativas, sendo este prazo prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e 
aceita pelo PREGOEIRO. Estas certidões deverão ser apresentadas em formato digital, via 
sistema. 
 
14.3.8.2. – A não regularização fiscal e ou trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos do 
artigo 4º, inciso XXIII da Lei nº 10.520/02 ou revogar a licitação (LC nº 123/06, artigo 43, § 2º). 
 
14.3.9. – Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o 
julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via 
sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, 
conforme subitem 16.8. 
 
 
15. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
15.1. – A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, 
na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas. 
 
15.2. – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital ou legislação 
em vigor, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 
no Termo de Referência. 
 
15.2.1. – A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
15.2.2. – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
15.3. – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 
 
15.4. – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
 
15.5. – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados 
ao sistema para participar da sessão de lances. 
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15.6. – Os lances deverão ser formulados em campo próprio, sobre os valores unitários, 
distintos e decrescentes. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado 
de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
15.6.1. – Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao seu último lance que tenha 
sido anteriormente registrado no sistema. 
 
15.6.2. – O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta será 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
 
15.6.3. – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 
 
15.6.4. – Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
15.7. – Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA 
“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
15.8. – O Pregoeiro disponibilizará o LOTE para disputa, o qual terá etapa de lances com duração 
de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver 
lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 
 
15.8.1. – A prorrogação automática da etapa de lances de que trata o subitem 15.8 será de 02 
(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
 
15.8.2. – Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens 15.8 e 15.8.1, a etapa 
de lances encerrar-se-á automaticamente. 
 
15.9. – Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.  
 
15.10. – Não serão aceitas propostas com preços superiores aos máximos estimados pela 
Municipalidade. 
 
15.10.1. – O descumprimento disposto no subitem 15.10 implicará a não contratação. 
 
15.11. – Fica a critério do PREGOEIRO a autorização da correção de lances com valores digitados 
errados ou situação semelhante. 
 
15.11.1. – No caso da proposta ser cadastrada erroneamente, tal valor não poderá ser corrigido 
após o término do cadastro, ficando a critério do PREGOEIRO, proceder à desclassificação da 
licitante para o item e/ou proposta. 
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15.12. – Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos 
demais participantes. O sistema permite o registro de lances que sejam superiores ao menor 
valor, que ficarão registrados em ordem decrescente de valor. 
 
15.13. – Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa 
de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
15.14. – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 
(vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 
para divulgação. 
 
15.15. – O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento 
da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo PREGOEIRO acerca 
da aceitação do lance de menor valor. 
 
15.16. – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta 
de menor preço e valor estimado para a contratação. 
 
15.17. – As licitantes que deixarem de dar seus lances, terão suas propostas analisadas pelo 
PREGOEIRO, para verificar se estão em conformidade com os preços e custos estimados para a 
contratação. 
 
 
16. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
16.1. – Para julgamento será adotado o critério do MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
16.2. – Em relação à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 
encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, 
do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da 
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 
para fins de aplicação do disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/06, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538/15. 
 
16.2.1. – Nas condições do subitem 16.2, as propostas de microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 
proposta serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 
16.2.2. – A microempresa e empresa de pequeno porte melhor classificada nos termos do 
subitem 16.2.1 terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 
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obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
16.2.3. – Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 
 
16.2.4. – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se enquadrem no intervalo estabelecido no subitem 16.2.1, será realizado 
sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
16.3. – Havendo eventual empate entre propostas ou lances, se não houver licitante que atenda 
à primeira hipótese (subitens 16.2 à 16.2.4), o critério de desempate será aquele previsto no 
artigo 3º, § 2º da Lei nº 8.666/93, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços: 
 
a) produzidos no País; 
 
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
 
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 
 
d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
 
16.3.1. – Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do artigo 36 do Decreto Federal 
nº 10.024/19, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva. 
 
16.3.2. – Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas. 
 
16.4. – Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas no edital. 
 
16.4.1. – A negociação do subitem 16.4 será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo 
ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 
16.5. – Encerrada a etapa de negociação, o PREGOEIRO examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 
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parágrafo único do artigo 7º e no § 9º do artigo 26 do Decreto nº 10.024/2019 e verificará a 
habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto no item 14. 
 
16.6. – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior 
ao preço máximo fixado. 
 
16.6.1. – Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
 
16.7. – Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita. 
 
16.7.1. – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
 
16.8. – O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento complementar, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
 
16.8.1. – O prazo estabelecido poderá prorrogado pelo PREGOEIRO por solicitação devidamente 
justificada do licitante, formulada antes do final do prazo e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
 
16.8.2. – Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do produto ou do material ofertado, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e 
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 
pena de não aceitação da proposta. 
 
16.9. – Após negociação e aceitação da melhor oferta pelo Pregoeiro, será procedida a abertura 
dos documentos relativos à Habilitação (conforme item 14 deste edital) do(s) autor(es) da 
proposta ou lance de menor preço. 
 
16.9.1. – Os documentos relativos à Habilitação de que trata o subitem 16.9 serão os anexos 
pelo licitante no momento do cadastramento de sua proposta, conforme subitem 12.1. 
 
16.9.2. – A não apresentação dos documentos de que trata o subitem 16.9, em momento 
oportuno, sem prejuízo da aplicação de eventual penalidade, disposta no item 30, acarretará a 
INABILITAÇÃO do participante, sendo vedada a realização de diligência para inclusão posterior 
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de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sem prejuízo 
da realização de diligência destinada a esclarecer e/ou complementar documentação 
tempestiva e formalmente já entregue. 
 
16.9.3. – Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o 
julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via 
sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, 
observado o prazo disposto no subitem 16.8. 
 
16.9.4. – A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos 
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de 
habilitação. 
 
16.9.5. – O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
16.9.6. – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento de que trata o subitem 16.9.5, o Pregoeiro suspenderá a 
sessão, e somente será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 
quatro horas de antecedência será registrada em ata. 
 
16.10. – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender 
às exigências dos documentos de Habilitação, o PREGOEIRO examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 
Edital. Nesta etapa o PREGOEIRO poderá negociar com o participante para que seja obtido preço 
melhor. 
 
16.11. – Após atendimento aos documentos de Habilitação, a empresa detentora da melhor 
oferta será declarada vencedora, e o Pregoeiro solicitará o envio, se for o caso, de documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados. 
 
16.12. – Encerrada a sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados 
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 
 
 
17. DOS RECURSOS 
 
17.1. – Não serão reconhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos 
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 
pelo proponente. 
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17.2. – Declarado o vencedor, recebido a Proposta Readequada e decorrida a fase de 
regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte quando for o caso, o Pregoeiro informará via “chat” a data de abertura para que 
qualquer licitante manifeste a intenção de interpor recursos de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos. Os proponentes 
poderão manifestar suas motivações a partir da data e horário informados pelo Pregoeiro pelo 
prazo de até 15 (quinze) minutos em campo próprio do sistema. 
 
17.3. – Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 
 
17.3.1. – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
 
17.3.2. – Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 
as condições de admissibilidade do recurso. 
 
17.4. – Uma vez admitido o recurso será concedido ao recorrente o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação das razões, pelo sistema eletrônico, ficando as demais licitantes desde logo 
intimadas para, se desejarem, apresentar contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
 
17.5. – Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, 
o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente para decisão. 
 
17.6. – O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
 
19. DA ADJUDICAÇÃO 
 
19.1. – A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso por parte 
do(a)(s) proponente(s) importará na decadência do direito de recurso, competindo ao 
PREGOEIRO adjudicar o(s) objeto(s) do certame ao(s)(às) proponente(s) vencedor(es)(as). 
 
19.1.1. – Neste caso, o Pregoeiro encaminhará o processo devidamente instruído à autoridade 
superior e propor a homologação, nos termos do disposto no inciso IX do caput do artigo 17 do 
Decreto Federal nº 10.024/2019. 
 
19.2. – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório, nos termos do 
disposto no inciso V do caput do artigo 13 do Decreto nº 10.024/2019. 
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20. DA HOMOLOGAÇÃO 
 
20.1. – Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO. 
 
20.2. – A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação do(a)(s) 
proponente(s) adjudicatário(a)(s) para assinar o Contrato e Termo de Ciência e Notificação, 
respeitada a validade de sua(s) proposta(s). 
 
 
21. DA CONTRATAÇÃO 
 
21.1. – Após a homologação e como condição para elaboração do Contrato, a Prefeitura 
convocará a(s) adjudicatária(s) para que num prazo de até 10 (dez) dias apresente o seguinte 
documento (por e-mail: pedidodeempenho@registro.sp.gov.br ou Portal de Compras BR: 
https://comprasbr.com.br): 
 
a) Cópia do Certificado de Aprovação para Destinação de Resíduos Industriais – CADRI ou do 
contrato de empresa de recolhimento de resíduo que contenha o CADRI, documento que aprova 
o encaminhamento de resíduos industriais a local de reprocessamento, armazenamento, 
tratamento ou disposição final, licenciados e autorizados pela CETESB. 
 
21.1.1. – O documento citado no subitem 21.1 alínea “a)” será analisado pela Equipe Técnica 
designada para a licitação, sendo emitido parecer favorável em caso de atendimento às 
exigências do Edital. 
 
21.1.2. – O descumprimento do subitem 21.1 alínea “a)” obrigará esta Prefeitura a não 
elaborar o Contrato, ficando a adjudicatária sujeita à aplicação das penalidades previstas no 
item 29. 
 
21.2. – Após atendimento às exigências do subitem 20.1, serão formalizados o Termo de 
Contrato e o Termo de Ciência e Notificação, cujas respectivas minutas constituem os ANEXO 
IV e ANEXO V do presente ato convocatório. 
 
21.3. – Não sendo assinado o Contrato, poderá a Administração convocar o outro proponente 
classificado, observada a ordem da classificação, para assinar o Contrato nas mesmas condições 
de sua oferta, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste 
Edital e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório.  
 
21.4. – No ato da assinatura do Contrato, a CONTRATADA se obriga a assinar o Termo de Ciência 
e Notificação, que estará sujeito à remessa ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
conforme Instrução nº 002/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 
21.5. – Serão enviados o Contrato e Termo de Ciência e Notificação (conforme respectivas 
Minutas constantes nos ANEXO V e ANEXO VI em formato PDF, à proponente adjudicatária 
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através do e-mail contido no cadastro de dados do Sistema do Portal de Compras Eletrônicas 
do COMPRAS BR.  
 
21.6. – O Contrato e Termo de Ciência e Notificação deverão ser assinados eletronicamente 
dentro do prazo de até 03 (três) dias após os seus respectivos recebimentos.  
 
21.7. – Os processos da Prefeitura Municipal de Registro passaram a ser eletrônicos, e para 
assinar eletronicamente, basta a CONTRATADA escolher o tipo de certificado: Assinatura 1Doc 
(a assinatura através do 1Doc é gratuita) ou Assinatura ICP-Brasil (para aqueles que possuem a 
Certificação Digital).  
 
21.8. – A não assinatura do Contrato e/ou Termo de Ciência e Notificação dentro do prazo 
estabelecido ensejará na aplicação das penalidades previstas neste edital como recusa 
injustificada para assinatura.  
 
21.9. – Para a assinatura do Contrato e para as eventuais contratações, a CONTRATADA deverá 
estar regular perante à Previdência Social e FGTS, podendo, para tanto, a Administração 
verificar, por meio da internet, a regularidade com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia 
de Tempo de Serviço (FGTS) ou Situação de Regularidade do Empregador e Fazenda Nacional.  
 
21.9.1 – A CONTRATADA deverá manter as condições de habilitação consignadas no edital, 
durante a vigência do Contrato.  
 
21.10. – A recusa injustificada de assinar o Contrato ou aceitar o instrumento equivalente dela 
decorrente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida por parte da proponente adjudicatária, sujeitando-a às sanções previstas no item 30 
e subitens. 
 
 
22. DA VIGÊNCIA 
 
22.1. – O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data indicada na Autorização 
de Início dos Serviços, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que seja 
mais vantajoso para a Administração, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do Artigo 57, 
Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
22.2. – O término da vigência deste contrato, não desobriga a CONTRATADA e CONTRATANTE 
no cumprimento das condições estabelecidas, em especial, sobre a garantia, conforme item 25 
deste Edital. 
 
 
23. DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 
23.1. – A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de acordo com as especificações e 
exigências constantes no ANEXO I – Termo de Referência e proposta apresentadas. Caso os 
serviços não se encontrem em condições satisfatórias, contendo especificações divergentes 
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das cotadas, qualidade e/ou quantidades inferiores, fica a cargo da Secretaria requisitante, 
solicitar a troca. Devendo a empresa vencedora responsabilizar-se pela troca e/ou 
complementação dos mesmos, no prazo estipulado. Correm por conta da CONTRATADA as 
despesas decorrentes de embalagem, frete, carga e descarga, seguros, mão-de-obra, etc. 
 
23.1.1. – O fornecimento dos produtos, deverá ser realizado mediante apresentação da Nota de 
Empenho/Nota de Empenho Parcial expedida pela Prefeitura Municipal de Registro. 
 
 
24. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
 
24.1. – O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, para conferência e 
fiscalização de sua qualidade e conformidade com a proposta da CONTRATADA e o presente 
Edital e seus anexos, podendo a PREFEITURA, em seu exclusivo entendimento, determinar a 
substituição do produto, assim também, como sua complementação, caso não estejam em 
números efetivamente contratados. O objeto deverá ser entregue, no local e endereço indicado, 
de acordo com o item 23 deste Edital. 
 
24.2. – Só será recebido definitivamente o objeto que estiver de acordo com as especificações 
do edital, superando a fase de fiscalização. 
 
24.2.1. – Considera-se definitivamente recebido o objeto se, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
inclusive, após o recebimento provisório, a PREFEITURA não houver se manifestado quanto à 
recusa do mesmo. 
 
24.2.2. – A comprovação do recebimento definitivo se fará mediante assinatura do funcionário 
responsável no verso da Nota Fiscal, que posteriormente deverá encaminhá-la para pagamento 
junto a Secretaria de Fazenda e Orçamento. Constatada irregularidade, a empresa será 
notificada para regularização, e a nota fiscal será devolvida à Contratada. 
 
24.3. – Não obstante o fato da CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela prestação 
dos serviços, objeto desta licitação, a Secretaria requisitante, através do(a) Senhor(a) 
Secretário(a) ou pessoa responsável por ele(a) indicado(a), sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização da sua execução, com 
autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral e controle. 
 
24.3.1. – Compete à fiscalização designada pela Prefeitura, entre outras atribuições: 
 
a) Ordenar à licitante vencedora corrigir ou reentregar os produtos que apresentarem 
imperfeições ou em desacordo com as especificações; 
 
b) Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em 
multas a serem aplicadas à licitante vencedora. 
 
24.3.2. – A ação da fiscalização não exime a licitante vencedora de suas responsabilidades 
contratuais. 
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24.3.3. – O objeto retido na fiscalização será rejeitado e devolvido, correndo às expensas da 
CONTRATADA o custo das providências quanto à sua retirada e ou substituição em prazo fixado 
pela PREFEITURA. 
 
24.3.4. – A recusa do objeto no processo de fiscalização, interrompe o prazo de pagamento, 
voltando a correr em sua totalidade, a partir da data em que o mesmo for substituído ou tiver 
sido aprovado. Ocorrendo tal interrupção, independentemente do número de vezes que o 
objeto for recusado no recebimento provisório e houver a necessidade de sua substituição. 
 
24.3.5. – A Secretaria interessada notificará a contratada por escrito, dentro do prazo máximo 
de até 15 (quinze) dias úteis, a partir do recebimento dos materiais sobre os itens que deverão 
ser substituídos, para que a troca ocorra no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a 
comunicação da Secretaria. A não reposição no prazo estabelecido constitui motivo para o 
cancelamento da Contrato, assim também como possível aplicação de penalidades. 
 
24.3.6. – Caberá à contratada arcar com as despesas de embalagem, frete e despachos 
inerentes aos itens a serem substituídos, inclusive seguro. 
 
24.4. – O uso pela PREFEITURA de parte do objeto ou de sua totalidade antes de ocorrido o 
prazo para recebimento definitivo, por razões de seu exclusivo interesse e necessidade, não 
importará na assertiva de que a PREFEITURA efetuou o recebimento definitivo e nem exonerará 
a CONTRATADA das obrigações de reparar danos eventuais ocorridos pelo uso do referido 
objeto. 
 
24.5. – O recebimento definitivo não implica na falta de responsabilização da CONTRATADA 
pelos prejuízos que o produto fornecido venha causar a PREFEITURA OU A TERCEIROS. 
 
24.6. – A PREFEITURA se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras providências mais 
adotar para perfeita execução da Contrato, arcando a CONTRATADA com todos os ônus 
decorrentes da atividade fiscalizadora da PREFEITURA. 
 
24.7. – O recebimento pela PREFEITURA, provisório ou definitivo do objeto licitado, não exclui 
ou isenta a CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código 
de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas 
condições fixadas na lei. 
 
24.8. – A Administração poderá obrigar a Contratada a corrigir ou substituir, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto do Contrato, se verificar incorreções relacionados à quantidade e 
qualidade dos produtos contratados. 
 
24.9. – Constatadas irregularidades no objeto contratual, o 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; 
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b) Na hipótese de substituição/complementação/refazimento, a CONTRATADA deverá fazê-la 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação, mantido o preço inicialmente 
contratado. A não reposição no prazo estabelecido constitui motivo para o cancelamento da 
Contrato, assim também como possível aplicação de penalidades. 
 
 
25. DA GARANTIA 
 
25.1. – O objeto do presente processo tem garantia quanto a vícios ocultos e aparentes ou 
defeitos da coisa, devendo o licitante vencedor eliminá-los às próprias expensas, sob pena de 
incidir em inexecução contratual. Ficando responsável por todos os encargos decorrentes disso, 
incluindo a remoção e devolução do objeto licitado, após, sanadas os problemas que se fizeram 
necessária o uso da garantia. 
 
25.2. – Nos termos do artigo 3º combinado com o artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer 
produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes 
ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou 
outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade 
Industrial (CONMETRO).  
 
25.3. – No que couber, aplica-se a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa 
do Consumidor. 
 
 
26. DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
26.1. – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela Contratada ao final de cada mês, 
juntamente com relatório de prestação de serviços conforme descrito no ANEXO I, indicando 
os quantitativos impressos, os locais de prestação de serviços, assim também com as datas de 
suas realizações. As Notas Fiscais/Faturas e o relatório deverão ser protocolados na Secretaria 
Municipal de Administração. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou 
a proposta vencedora da licitação. 
 
26.2. – A Nota Fiscal/Fatura deverá indicar o número da Nota de Empenho/Nota de Empenho 
Parcial. 
 
26.3. – O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado conforme cronograma da Secretaria 
Municipal de Fazenda e Orçamento (ANEXO VI), desde que a referida fatura seja entregue na 
Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento, devidamente atestada pela Secretaria 
solicitante. 
 
26.3.1. – As datas relacionadas no ANEXO VI poderão sofrer alterações, podendo ocorrer 
antecipações ou atrasos de acordo com cada mês. 
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26.4. – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 
seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado. 
 
26.5. – Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos 
facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência 
de correção monetária. 
 
 
27. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 
27.1. – O preço registrado não será objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, 
nos termos da Lei Federal nº 8.840/94 e somente será admitida, nos limites da Lei, a 
recomposição de preços de que trata o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93 
e ulteriores alterações. 
 
 
28. DA DISPENSA DE GARANTIA 
 
28.1. – Não será exigida a prestação de garantia para participação no presente PREGÃO. 
 
 
29. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 
29.1. – DOS DIREITOS 
 
29.1.1. – Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e 
da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 
 
29.2. – DAS OBRIGAÇÕES 
 
29.2.1. – Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato; 
 
c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para a prestação dos serviços; 
 
d) Notificar por escrito à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
prestação dos serviços, fixando prazo para a sua correção, bem como comunicar à mesma, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades supervenientes porventura 
ocorridos, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços; 
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f) Fornecer Atestados de Capacidade Técnica quando solicitado, desde que atendidas às 
obrigações contratuais. 
 
29.2.2. – Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
a) Fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações e condições do Edital de 
licitação e ANEXO I, responsabilizando-se pela exatidão das prestações de serviços, obrigando-
se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e 
quaisquer outras irregularidades; 
 
b) Prestar garantia pelo prazo ofertado na proposta, a partir do termo de aceite, dos itens, 
durante o qual correrão por sua conta todas as despesas de qualquer natureza; 
 
c) Manter durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
d) Apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos que comprovem 
estar cumprindo a legislação em vigor, quanto as obrigações assumidas na presente licitação, 
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
 
e) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes do Contrato; 
 
f) Comunicar ao CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias úteis qualquer ocorrência anormal 
que impeça a execução dos serviços; 
 
g) Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto licitado; 
 
h) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato para terceiros; 
 
i) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, prestando todos 
os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 
 
j) Obedecer aos prazos estipulados e as quantidades solicitadas dos itens, e cumprir todas as 
exigências constantes no Edital e Contrato; 
 
k) A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela 
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, 
por quaisquer prejuízos que sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na execução 
deste Contrato; 
 
l) Os direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou 
securitária decorrentes da execução do presente Contrato, são de cumprimento e 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 
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m) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessárias, em até 35% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, facultada a 
supressão além desse limite; 
 
n) Obedecer aos prazos estipulados e as quantidades solicitadas dos itens, e cumprir todas as 
exigências constantes no edital e Contrato; 
 
o) Os direitos ou obrigações vinculados à legislação fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária 
ou securitária decorrente da execução do presente Contrato, são de cumprimento e 
responsabilidade exclusivas da Contratada, devendo esta apresentar durante o fornecimento 
dos produtos, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor 
quanto as obrigações assumidas na presente licitação, em especial, relativas a encargos sociais, 
trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, tributários, 
fiscais, segurança no trabalho, comerciais e quaisquer outras que forem devidas e referentes 
aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum 
vínculo empregatício com a Prefeitura. 
 
 
30. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
30.1. – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  
 
30.1.1. – não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta;  
 
30.1.2. – não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;  
 
30.1.3. – apresentar documentação falsa;  
 
30.1.4. – fazer declaração falsa; 
 
30.1.5. – deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  
 
30.1.6. – ensejar o retardamento da execução do objeto;  
 
30.1.7. – não mantiver a proposta;  
 
30.1.8. – cometer fraude fiscal;  
 
30.1.9. – comportar-se de modo inidôneo; 
 
30.2. – Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei 
nº 8.666/93 e a apresentação, quando for o caso, de amostra falsificada ou deteriorada.  
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30.3. – Também se considera comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.  
 
30.4. – O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
 
30.4.1. – Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação;  
 
30.4.2. – Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante;  
 
30.4.3. – Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos; 
 
30.4.4. – Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento, pelo 
prazo de até cinco anos;  
 
30.4.5. – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  
 
30.5. – A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  
 
30.6. – Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil.  
 
30.7. – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 
9.784, de 1999.  
 
30.8. – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
30.9. – As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na Minuta do 
Contrato anexo a este Edital. 
 
 
31. DA RESCISÃO 
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31.1. – O contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências 
previstas nos artigos 78 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
31.2. – O contrato poderá ser rescindido: 
 
a) Por ato unilateral da Administração, nos casos dos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 
Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; e 
 
c) Judicialmente, nos termos da legislação.  
 
31.3. – A rescisão do contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 
 
31.4. – A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de 
rescisão administrativa, prevista no artigo 79, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
 
32. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
32.1. – 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. 
 
32.2. – Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo 
em dia de expediente no órgão ou na entidade. 
 
32.3. – A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por 
razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direto a 
qualquer indenização. 
 
32.4. – O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no 
afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a 
aferição da sua qualificação. 
 
32.5. – (O)(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de sua(s) 
proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por 
esta(s) despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO. 
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32.6. – A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da(o) 
proponente, das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS. 
 
32.7. – O(s) proponente(s) é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos colacionados em qualquer fase do PREGÃO. 
 
32.8. – A adjudicação do(s) item(s) deste PREGÃO não implicará em direito à contratação. 
 
32.9. – Ao PREGOEIRO ou autoridade superior é facultada, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 
da proposta. 
 
32.10. – Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) do(s) proponente(s) 
adjudicatária(o)(s), farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 
 
32.11. – Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO, com 
base na legislação vigente. 
 
32.12. – O resultado do presente certame e os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis 
de divulgação, serão publicados no Diário Oficial do Município – Diário Eletrônico 
(https://www.registro.sp.gov.br) e divulgados no site Portal de Compras Eletrônicas do 
COMPRAS BR (https://www.comprasbr.com.br).  
 
32.13. – É de inteira responsabilidade das empresas licitantes o acompanhamento dos 
esclarecimentos/adendos/erratas ou quaisquer outras informações acerca da presente 
licitação, dos quais serão disponibilizados no site do Portal de Compras Eletrônicas do 
COMPRAS BR (https://www.comprasbr.com.br). 
 
32.14. – O Foro da Comarca de Registro/SP será o competente para dirimir as controvérsias 
advindas do cumprimento da presente licitação. 
 
32.15. – Integram o presente Edital: 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP; 
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA; 
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO; 
ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO; 
ANEXO VI – CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2021; 
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS; 
ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS; 
ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. 
 
 

Registro/SP, 17 de novembro de 2021. 
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ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR 
Secretário Municipal de Administração 

(Assinado digitalmente) 
 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 
(Assinado digitalmente)
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. – O objeto do presente termo de referência é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA PARA 
AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP. 
 
1.2. – A descrição detalhada do objeto é a de Prestação de serviços de impressão, digitalização 
e reprografia, englobando os seguintes itens: fornecimento de multifuncionais, peças de reparo 
das mesmas, fornecimento de consumíveis, exceto papel, manutenção e suporte técnico pelo 
período de 12 meses. 
 
 
2. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA E VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 
 
2.1. – O valor estimado para o certame tem caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e 
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno, conforme artigo 15 do Decreto 
Federal nº 10.024/2019. Os valores médios foram obtidos através de pesquisa de preços, 
constante nos autos do processo administrativo nº 147/2021. 
 
2.2. – Segue abaixo as especificações detalhadas dos itens a serem licitados: 
 

Item Produto Unid. Qtde. 

1 

039.14.00493 - Locação de impressora multifuncional preto e 
branco (Velocidade de impressão: 40 ppm ou superior;) - neste 
serviço inclui-se o preço fixo por equipamento e valor unitário 
por cópia. 

SV 1.382.400 

2 
039.14.00494 - Locação de impressora multifuncional colorida 
(24 ppm ou superior) - neste serviço inclui-se o preço fixo por 
equipamento e valor unitário por cópia 

SV 222.000 

 
 
3. DA QUANTIDADE 
 
3.1. – A previsão de 115.200 páginas impressas/digitalizadas/copiadas monocromáticas e 
18.500 páginas impressas/digitalizadas/copiadas coloridas por mês, trata-se de ESTIMATIVA, a 
Prefeitura Municipal de Registro pagará somente a quantidade de páginas impressas/copiadas, 
não necessariamente atingindo a quantidade anual estimada. Deverá ser cobrada única e 
exclusivamente por folha impressa/copiada, sendo gerado relatórios mensais para serem 
pagos. 
 
3.1.1. – Demanda x Necessidade: A estimativa anual de 1.382.400 páginas de impressões 
monocromáticas e 222.000 páginas de impressões coloridas, realizada com informações 
obtidas através de relatórios informados por cada Secretaria. 
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4. DOS LOCAIS DAS INSTALAÇÕES 
 
4.1. – Impressoras monocromáticas: 
 

Secretarias Quantidade de 
impressoras 

Consumo mensal 
monocromática 

Administração 6 10.200 
Assistência, Desenvolvimento Social e Economia 

Solidária 18 24.500 

 Cultura, Turismo e Economia Criativa 3 2.500 
Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente 1 1.000 

Educação 16 16.000 
 Esportes e Lazer 1 2.000 

Fazenda e Orçamento 2 1.000 
Governo 1 1.000 

 Infraestrutura e Serviços Públicos 1 4.000 
Negócios Jurídicos e Segurança Pública 2 3.000 

Planejamento Urbano e Obras 1 4.000 
Procuradoria 4 10.000 

Saúde 14 35.000 
Trânsito e Mobilidade Urbana 1 1.000 

TOTAL 71 115.200 
 
4.2. – Impressoras coloridas: 
 

Secretarias Quantidade de 
impressoras 

Consumo mensal 
colorida 

 Assistência, Desenvolvimento Social e Economia 
Solidária 

8 10.000 

 Cultura, Turismo e Economia Criativa 1 1.000 
 Esportes e Lazer 1 1.500 

Infraestrutura e Serviços Públicos 1 500 
Planejamento Urbano e Obras 1 500 

Saúde 1 5.000 
TOTAL 13 18.500 

 
 
5. DOS EQUIPAMENTOS 
 
5.1. – Características dos equipamentos contratados: 
 
5.1.1. - Durante a vigência do contrato os equipamentos deverão estar em perfeito estado de 
funcionamento, conservação e higiene. 
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5.1.2. - Juntamente com os equipamentos deverão ser entregues os respectivos manuais de 
operação, em português ou traduzidos para o português, sem qualquer ônus para o 
Contratante. 
 
5.1.3. - Os equipamentos utilizados na prestação do serviço deverão estar em conformidade 
com programas de redução de consumo de energia. 
 
5.1.4. - Compatibilidade com a utilização de papel reciclado para a produção de cópias; 
 
5.1.5. - Interfaces em português e/ou inglês; 
 
5.1.6. - Dispositivo de emissão de alerta de necessidade de consumíveis; 
 
 
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
6.1. – Os equipamentos para o desenvolvimento dos serviços de impressão e reprografia estão 
classificados em diferentes características conforme discriminado abaixo: 
 
6.1.1. – Multifuncional laser monocromática: 
 

 Visor: display LCD 
 Tecnologia de impressão: laser / monocromática 
 Emulação: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versão 1.7, XPS 

versão 1.0  
 Função: Cópia, digitalização e impressão monocromática. 
 Conectividade e compatibilidade: Interface(s) padrão Ethernet, USB 2.0 ou superior; 
 Tamanho de papel: A4; 
 Impressão duplex (frente e verso); 
 Velocidade de impressão: 40 ppm ou superior; 
 Resolução mínima da impressão: 1200 x 1200 dpi 
 Resolução mínima de cópia: 1200 x 600 dpi 
 Capacidade de digitalização: monocromática e colorida 
 Capacidade da bandeja multiuso: mínima 50 páginas 
 Volume de impressão mensal recomendado: até 3.500 páginas 
 Memória padrão: 256 MB 
 Compatibilidade com o driver da impressora: Windows, Mac OS e Linux; 
 Compatibilidade de digitalização para pasta de rede SMB. 
 Fonte de alimentação: CA 127V, 50/60Hz 

 
6.1.2. – Multifuncional laser colorida: 
 

 Função: Cópia, digitalização e impressão colorida. 
 Conectividade e compatibilidade: Interface(s) padrão Ethernet, USB 2.0 ou superior; 
 Tamanho de papel: A4; 
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 Impressão duplex (frente e verso); 
 Velocidade de impressão em preto: 24 ppm ou superior; 
 Velocidade de impressão em colorido: 24 ppm ou superior; 
 Resolução da impressão:  mínima 2400 x 600 dpi 
 Compatibilidade com o driver de impressora: Windows, Mac OS e Linux; 
 Compatibilidade de digitalização para pasta de rede SMB. 
 Fonte de alimentação: CA 127V, 50/60Hz 

 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1. – Sem prejuízo das disposições das cláusulas e anexos do Contrato, e em cumprimento às 
suas obrigações contratuais, além das decorrentes de lei e de normas regulamentares, 
constituem obrigações específicas da Contratada, para a Prestação de Serviços de Impressão e 
Reprografia Corporativa: 
 
a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente; 
 
b) Disponibilizar os equipamentos imediatamente após o recebimento da autorização de início 
dos serviços, nos locais e horários fixados pelo Contratante, informando, em tempo hábil, 
qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido; 
 
c) Arcar com todas as despesas relativas ao toner, troca de cilindro, revelador, e demais 
suprimentos necessários ao fiel cumprimento do objeto sob o contrato; 
 
d) Disponibilizar, quando da instalação, 2 (dois) kits de suprimentos básicos para os 
equipamentos, necessários à produção de cópias, sendo um para consumo imediato e outro 
para reserva; 
 
e) Disponibilizar, quando da instalação, 10% da quantidade total de impressoras contratadas em 
cartuchos de toner para eventuais problemas, como defeito no toner reserva ou atraso na 
entrega dos mesmos; 
 
f) Garantir estoque mínimo e efetuar automaticamente a reposição dos suprimentos 
necessários à produção mensal de cópias (toner, revelador, cilindro ou belt, cartuchos de tinta), 
tendo como base a sua durabilidade e a quantidade de cópias dos modelos dos equipamentos; 
 
g) Atender a chamados de reposição extra de suprimentos no prazo máximo de até 02 (dias) 
úteis, a contar da data de solicitação do Contratante; 
 
h) Fornecer ao Contratante manual de instruções de uso de todos os equipamentos destinados 
ao serviço contratado; 
 
i) Designar um técnico para instalar o equipamento e treinar o pessoal do Contratante 
responsável pela operação do mesmo, devendo o treinamento ser ministrado no próprio local 
da instalação, ficando as despesas às expensas da Contratada; 



Edital do Pregão Eletrônico nº 056/2021 – fls. 41 
 

 
 

Rua José Antônio de Campos, n° 250 
Centro – Registro, SP 
lucas.ferraz@registro.sp.gov.br 
www.registro.sp.gov.br 

ADMINISTRAÇÃO 

 
j) Serão de responsabilidade da Contratada o transporte de eventual remoção e instalação de 
equipamentos quando houver necessidade de alteração de local de utilização, correndo às suas 
expensas todos os custos e despesas decorrentes; 
 
k) Arcar com todas as despesas e encargos fiscais, previdenciários, sociais, seguros 
obrigatórios, seguro contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive de terceiros; 
 
l) Executar manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, incluindo os serviços de troca 
de peças, lubrificação, bem como substituição de peças desgastadas: 
 
m) Manter a regulagem dos equipamentos, preservando as suas características originais para 
que sejam minimizados os níveis de falhas, visando contribuir com o atendimento dos 
programas de redução de desperdício de papel. A constatação de inadimplemento dessas 
exigências ensejará a substituição imediata do equipamento, sob pena de sanções ou rescisão 
contratual; 
 
n) Implementar soluções tecnológicas que permitam melhorias do controle de desperdício de 
papel. 
 
o) Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela boa técnica e de acordo 
com as especificações do fabricante, mantendo os equipamentos em perfeitas condições de 
operacionalidade, segurança, limpeza e higiene; 
 
p) A Contratada deverá emitir ordem de serviço para cada chamado técnico de manutenção 
corretiva solicitado pela Contratante. 
 
 
8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
a) Indicar os locais de prestação dos serviços; 
 
b) Indicar o responsável pela gestão do contrato, a quem competirá à fiscalização dos serviços, 
a qualquer instante, solicitando à Contratada, sempre que achar conveniente, informações do 
seu andamento; 
 
c) Efetuar pagamentos de acordo com o estabelecido em contrato; 
 
d) Disponibilizar local para o armazenamento dos suprimentos; 
 
e) Disponibilizar pontos de rede para os equipamentos; 
 
f) Disponibilizar pontos de conexão elétrica para os equipamentos. 
 
 
9. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO 
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9.1. – Sobre a assistência técnica: 
 
9.1.1. – Deverá ser prestada assistência técnica aos equipamentos locados, sem custo adicional 
em relação ao preço contratado. 
 
9.1.2. – Todos os equipamentos locados deverão receber a adequada e devida manutenção 
preventiva e/ou corretiva. 
 
9.1.3. – A Contratada deverá prestar assistência em horário comercial para atendimento ao 
equipamento locado. 
 
9.1.4. – A Contratada deverá providenciar a imediata reposição de equipamentos que estejam 
indisponíveis, seja por manutenção preventiva, seja por manutenção corretiva, avarias ou 
acidentes, no prazo máximo de 2 (dias) úteis após a notificação por parte do Contratante. 
 
9.1.5. – A Contratada deverá arcar com as despesas relativas a troca e destinação final de toner, 
revelador, cilindro, e demais suprimentos, exceto papel, necessários ao fiel cumprimento do 
objeto contratado. Assim, a Contratada ficará responsável pelo devido recolhimento dos 
suprimentos utilizados, bem como dos resíduos dos processos de manutenção e limpeza dos 
equipamentos, que deverão ser tratados de forma ambientalmente adequada, respeitada a 
legislação ambiental. 
 
9.2. – Da manutenção corretiva: 
 
9.2.1. – Sempre que necessário para substituição de um componente do equipamento por 
desgaste ou quebra do mesmo; 
 
9.2.2. – Sempre que surgirem falhas ou defeitos na impressão (riscos nas cópias, áreas brancas, 
etc.). 
 
9.2.3. – A Contratada deverá iniciar a manutenção corretiva após a notificação por parte do 
Contratante em um prazo máximo de 1 (um) dia, respeitando os horários definidos pelo 
Contratante para essa tarefa. Caso o período de tempo para solução seja superior a 24 (vinte e 
quatro) horas, deverá ser substituído por equipamento que cumpra todas as especificações 
técnicas indicadas pelo Contratante. 
 
9.2.4. – A Contratada deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes e avarias 
causados por manuseio ou transporte pelos funcionários da Contratada e/ou fenômenos da 
natureza. 
 
9.2.5. – A Contratada deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelos equipamentos 
locados, desobrigando o Contratante de qualquer ônus, encargos, deveres e responsabilidade 
por defeitos, vícios aparentes ou ocultos, ou funcionamento insatisfatório dos aludidos bens. 
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9.2.6. – A Contratada, após concluído o serviço de manutenção, será responsável pela imediata 
retirada de peças, materiais descartados e quaisquer outros resquícios das dependências da 
CONTRATANTE. As Peças que substituirão outras defeituosas deverão ser novas e originais do 
fabricante do equipamento. 
 
9.2.7. – 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. 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. 
 
9.3. – Da manutenção preventiva: 
 
9.3.1. – A Contratada é a única e exclusiva responsável pela manutenção preventiva dos 
equipamentos objeto desta contratação, devendo ser realizada periodicamente e obedecendo 
às recomendações do Manual de Operação de cada equipamento, ficando estabelecida a 
seguinte frequência mínima, sem se limitar a ela e aos serviços abaixo descritos: 
 
9.3.1.1. – Fazer revisão do equipamento por ocasião da troca de suprimentos; 
 
9.3.1.2. – Verificar o estado geral de conservação dos equipamentos e providenciar substituição 
dos mesmos sempre que for necessário; 
 
9.3.1.3. – Providenciar revisão geral de todos os itens previstos no Manual de Operações de 
acordo com a recomendação do fabricante; 
 
9.3.1.4. – Efetuar as revisões periódicas, observando as recomendações do fabricante, tais 
como: 
 

Semanalmente e/ou 
quando necessário 

 Verificar e completar se necessário, o nível de toner; 
 Verificar e corrigir a regulagem dos mancais; 
 Verificar e completar se necessário, o nível do reservatório do 

revelador. 

Mensalmente e/ou 
quando necessário 

 Verificar e completar se necessário, o nível de toner; 
 Verificar e corrigir se necessário, o funcionamento dos 

instrumentos do painel e luzes indicadoras; 
 Verificar e substituir se necessário, a lâmina de limpeza; 

alimentadoras de papel; 
 Limpar todos os mecanismos do equipamento; 
 Substituir peças, acessórios e componentes eletrônicos cujo 

prazo de vida útil esteja vencida. 
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Trimestralmente 

 Verificar e corrigir se necessário, a eficiência das lâmpadas; 
 Fazer testes dos amortecedores e substituí-los, quando 

necessário; 
 Verificar e eliminar eventuais ruídos do equipamento. 

 
 
10. NÍVEL DE SERVIÇO (SLA) E MULTAS 
 
10.1. – A CONTRATADA deve atender aos chamados da Contratante, cumprindo os Tempos de 
atendimento e Tempos para solução apresentados na Tabela 1 – Parâmetros de SLA, 
respeitando os horários definidos pela Contratante. 
 

Indicador Tempo Localidade 

Tempo para atendimento 06 (seis) horas uteis 
Zona urbana 

Zona rural 

Tempo para solução 06 (seis) horas uteis 
Zona urbana 

Zona rural 

Tabela 1 – Parâmetros de SLA. 
 
10.2. – Define-se como Tempo de atendimento o período compreendido entre o horário de 
abertura do chamado feito pela Contratante por um dos meios de comunicação oferecidos pela 
CONTRATADA, e o horário de chegada do técnico ao local do atendimento; 
 
10.3. – Define-se como Tempo para solução o período compreendido entre o horário de chegada 
do técnico ao local do atendimento e o horário de término da solução, devidamente registrados 
no relatório detalhado dos procedimentos adotados na solução do problema, deixando o 
equipamento em condições normais de operação; 
 
10.4. – Entende-se por Solução do problema, a identificação e adoção de procedimentos 
corretivos implementados para sanar o problema que resultou a abertura do chamado; 
 
10.5. – Caso o período de manutenção do equipamento (Tempo de solução) ultrapasse os 
tempos estabelecidos, deverá ser substituído por equipamento com características 
equivalentes ou superiores e que não traga prejuízos às atividades da Contratante; 
 
10.6. – O não cumprimento dos SLAs resultará em aplicação de multas, e penalidades. 
 
 
11. SISTEMAS DE CHAMADOS 
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11.1. – Permitir operar em ambiente WEB, possibilitando ao usuário abertura de ordens de 
serviço, consultas de chamado e acesso à base de conhecimentos 
 
11.1.1. – Deverá apresentar relatórios, disponíveis também na Web, compreendendo 
quantitativos de chamados por período, por categoria, por tipo, tempos de atendimento e etc.  
 
11.1.2. – O sistema deverá ser multiusuário e possuir base de dados implementada em SGBD 
(Sistema de Gerenciamento de Banco de dados) de domínio da CONTRATADA, possibilitando a 
execução dos serviços de gerenciamento de configuração e mudanças. 
 
11.1.3. – Enviar automaticamente, na abertura do chamado, e-mail para o usuário com os 
detalhes de sua solicitação, assim como no encerramento do mesmo. 
 
11.1.4. – Permitir o anexo de documentos aos chamados 
 
11.1.5. – Todas as licenças de software necessárias para o funcionamento da Gestão 
informatizada deverão ser fornecidas pela contratada. 
 
 
12. MEDIÇÃO DE CONSUMO E FATURAMENTO 
 
12.1. – Mensalmente, a Contratada deverá faturar os serviços prestados no mês 
correspondente, de acordo com a proposta de preço acordada em licitação. Na fatura deverão 
vir explicitados os valores de cada equipamento, por setor de instalação. 
 
 
13. DOS RELATÓRIOS 
 
13.1. – No final de cada mês a Contratada deverá fornecer, em meio eletrônico, os seguintes 
relatórios individualizados por equipamento, indicando: 
 
13.1.1. – Relatório detalhando o uso do parque de impressão, por centro de custo; 
 
13.1.2. – Relatório de bilhetagem completa de impressão realizada por local; 
 
13.1.3. – Relatório com inventário de bens com quantidade de equipamentos divididos por 
localidade; 
 
13.1.4. – A Contratada deve observar a legislação trabalhista, inclusive quanto à jornada de 
trabalho e outras disposições previstas em normas coletivas da categoria profissional; 
 
13.1.5. – Observar as normas relativas à segurança da operação; 
 
13.1.6. – Observar a legislação pertinente aos serviços especializados em engenharia de 
segurança e em medicina do trabalho, relativos aos trabalhadores sob o contrato, 
responsabilizando-se integralmente por eventuais ocorrências inerentes à matéria; 
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13.1.7. – Substituir o equipamento em definitivo por outro, com as mesmas características e 
capacidade, quando o mesmo apresentar repetidamente, máximo de 3 (três) vezes, em 90 
(noventa) dias, os mesmos defeitos; 
 
13.1.8. – Substituir o equipamento, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por motivo de 
reparos mecânicos, má conservação, condições de segurança, higiene ou limpeza. O 
Contratante poderá inspecionar regularmente os equipamentos e, se constatar alguma 
irregularidade, notificará a Contratada; 
 
13.1.9. – Substituir os equipamentos, quando solicitado por escrito pelo Contratante, no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis, a partir do recebimento de notificação; 
 
13.1.10. – Entregar e retirar os equipamentos substituídos sem cobrança de taxa; 
 
13.1.11. – Manter em serviços somente profissionais capacitados, portando uniforme da 
empresa e crachás de identificação individuais, do qual deverá constar o nome da Contratada, 
nº de registro, função e fotografia do empregado portador; 
 
13.1.12. – Providenciar treinamentos e reciclagens necessários para garantir a execução dos 
trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados; 
 
13.1.13. – Assegurar que todo o empregado que cometer falta disciplinar qualificada como de 
natureza grave não deverá ser mantido em serviço; 
 
13.1.14. – Atender, de imediato, as solicitações do Contratante quanto às substituições de 
empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços; 
 
13.1.15. – Apresentar ao Contratante, quando exigido, comprovante de pagamentos de salários, 
apólices de seguro contra acidente de trabalho e quitação de suas obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, relativas aos seus empregados que estejam ou tenham estado a serviço do 
Contratante, por força deste contrato; 
 
13.1.16. – Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados ao Contratante ou a 
terceiros, decorrentes da execução do contrato; 
 
13.1.17. – Disponibilizar equipamentos em quantidades necessárias para garantir a prestação 
dos serviços nos horários contratados, obedecidas às disposições da legislação trabalhista 
vigente; 
 
13.1.18. – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação na fase da 
licitação; 
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13.1.19. – Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao Contratante, por 
meio de líder ou diretamente, quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam 
prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços; 
 
13.1.20. – Manter programa interno de autofiscalização da correta manutenção dos 
equipamentos, quanto ao desperdício de papel e demais suprimentos, sob pena de rescisão 
contratual; 
 
13.1.21. – Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos especialmente 
quanto à aquisição e descarte de toner, bem como dos resíduos dos processos de manutenção 
e limpeza dos equipamentos, além de atender às disposições de sua competência estabelecida 
nas Leis, quanto à produção, acondicionamento e destinação final de resíduos sólidos 
 
13.1.22. – Fornecer ao Contratante a descrição das atividades a serem desempenhadas pela 
Contratada no descarte de toner e resíduos dos processos de manutenção e limpeza dos 
equipamentos; 
 
13.1.23. – Garantir disponibilidade para eventuais remanejamentos, mediante solicitação do 
Contratante; 
 
13.1.24. – Responsabilizar-se pelo gerenciamento e suporte a todo o ambiente de impressão, 
que inclui todos os equipamentos, infraestrutura (drivers e configuração, filas de impressão), 
suprimentos e SLAs específicos para cada atividade da prestação de serviços; 
 
13.1.25. – Disponibilizar os aplicativos de gerenciamento, inventário e contabilização para o 
Contratante, possibilitando controle de todos os dispositivos e acesso a relatórios gerenciais de 
utilização por usuário, permitindo efetivo controle da operação; 
 
13.1.26. – Configurar o sistema de gerenciamento e suporte ao ambiente de impressão com 
todas as funcionalidades elencadas nas especificações técnicas dos equipamentos e sistemas 
fornecidas pelo Contratante; 
 
 
14. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES 
 
14.1. – O software de gerenciamento a ser fornecido pela contratada deverá ser em rede local, 
via browser, e possuir as seguintes características e funcionalidades: 
 
14.1.1. – Solução de autenticação, autorização e contabilização de impressões enviadas pela 
rede local. 
 
14.2. – Relatórios: 
 
14.2.1. – Relatórios padronizados que mostram qual usuário, qual operação, quando foi feita e 
quanto páginas o trabalho teve; 
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14.2.2. – Envio de relatórios dos trabalhos impressos por usuário e por dispositivo, nos formatos 
HTML, PDF, CSV, XML, XLS e XLSX; 
 
14.2.3. – Relatórios gerenciais em PDF, que mostrem de maneira clara e descritiva uma visão 
geral de impressão P&B x Colorida, páginas impressas e quais são os departamentos e usuários 
com mais consumo e equipamentos mais utilizados. 
 
 
15. FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
15.1. – A fiscalização dos serviços pelo Contratante não exime, nem diminui a completa 
responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas 
contratuais; 
 
15.2. – O Contratante poderá a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos 
equipamentos programados para execução dos serviços e verificar o cumprimento de normas 
preestabelecidas no edital/contrato; 
 
15.3. – Ao Contratante é reservado o direito de solicitar a imediata substituição dos 
equipamentos, que não se apresentarem em boas condições de operação ou estiverem em 
desacordo com as especificações técnicas. As eventuais substituições durante o contrato 
deverão ser feitas no padrão equivalente ou superior ao estipulado, sem qualquer ônus adicional 
ao Contratante. 
 
15.4. – SUPERVISÃO: A Contratada deverá indicar 01 (um) preposto que será o responsável por 
todas as ações administrativas da prestação de serviço, tais como controle de manutenção e 
limpeza dos equipamentos, emissão de relatórios gerenciais, etc 
 
 
16. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS 
 
16.1. – Obter número exato de consumo em cópias/impressões/digitalizações realizadas na 
prefeitura de Registro. 
 
16.2. – Melhorar a relação com meio ambiente através da ação de redução de quantidade de 
impressos. 
 
16.3. – Melhorar o controle e gestão dos documentos a serem 
impressos/copiados/digitalizados, aplicando o conceito de contabilização dos serviços 
realizados pela multifuncional. 
 
16.4. – Gerando dados exatos, teremos maiores acertos nas tomadas de decisão. 
 
 
17. REQUISITOS DE EVOLUÇÃO/MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO/DEVERES CONTRATADA 
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17.1. – A empresa contratada deverá disponibilizar as atualizações de software, patches de 
atualização e demais aplicativos, além de comunicar e corrigir eventuais vulnerabilidades 
encontradas nos produtos. 
 
17.2. – Durante a vigência contratual, à medida que forem ficando obsoletos deverá ocorrer a 
troca regular dos equipamentos por outros atualizados tecnologicamente. 
 
17.3. – A contratada deverá apresentar num prazo máximo de 30(trinta) dias corridos antes do 
término de seu contrato, um plano de transferência de conhecimentos e tecnologias para a 
prefeitura de Registro ou empresa que vier a substituí-la. Este plano deverá conter, pelo menos, 
a revisão de toda a documentação gerada de todos os serviços prestados, acrescido de outros 
documentos que digam respeito ao serviço prestado e adequados ao correto entendimento do 
serviço executado. 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 
PROCESSO Nº 147/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGISTRO/SP. 
 

____________________________ (nome da empresa), com sede na 
_________________________ (endereço), inscrita no CNPJ sob o nº _________________, vem 
através de seu representante legal abaixo assinado, com fundamento no artigo 3º e seus 
parágrafos da Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006, manifestar a sua opção 
pelo tratamento diferenciado e favorecido, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto. 
 

DECLARA ainda, ser: 
 

[   ] Microempresa e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos 
incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

[   ] Empresa de pequeno porte e não haver nenhum dos impedimentos 
previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 

Declaro ainda ter conhecimento dos termos na integra, estando apta, 
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento 
licitatório do Pregão Eletrônico nº 056/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Registro. 
Declaro ainda, que no decorrer do último mês não houve o desenquadramento de sua condição, 
não tendo a mesma incorrido em nenhumas das situações previstas no artigo 3º, § 4º, Incisos I 
a X, da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 (artigo 3º. § 6º, Lei Complementar nº 
123/06). 
 

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei. 
 
 

Em ______ de ________________ de 2021. 
 
 

__________________________________________ 
(assinatura do responsável pela proposta e carimbo da empresa) 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 
PROCESSO Nº 147/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGISTRO/SP. 
 
 Declaro, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520 / 2002, que cumprimos plenamente os 

requisitos de habilitação, e assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou 
omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato 
impeditivo à nossa habilitação; 

 Declaro, com relação ao que se refere o artigo 2º do Decreto nº 42.911, de 6 de março de 
1998, que não possuímos no nosso quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º 
da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações; 

 Declaro a inexistência de fato impeditivo quanto à: participação em licitação e impedimentos 
de contratar com a Prefeitura Municipal de Registro, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei 
nº 8.666/93 93 e artigo 7º da Lei nº 10.520/02; e participação em licitação ou contratação 
com os órgãos e entidades da Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93 (conforme Súmula nº 51 do TCESP); 

 Declaro ter conhecimento e aceitar as condições estabelecidas no Edital acima referido para 
cumprimento das obrigações do objeto da licitação; 

 Declaro, sob as penas da lei, que a empresa não possui em seu quadro societário servidor 
público municipal da ativa; 

 Indico que a pessoa responsável para fins de assinatura do Contrato e Termo de Ciência e 
Notificação oriundos da presente licitação será: ______ (nome completo), Portador(a) da 
Carteira de Identidade n° ________ e do CPF n° _______________.(e-mail institucional: 
___________________________; e-mail pessoal:___________________________). 

 Declaro para os devidos fins que assinarei o termo de contrato e termo de ciência e 
notificação, bem como me comprometo através dos e-mails fornecidos, receber 
notificações, citações e intimações eletrônicas referentes à presente licitação. 

 Dados bancários da empresa: Banco _____ Agência _____ e Conta Corrente _____. 

Registro/SP, _____ de __________________ de 2021. 
 
 

__________________________________ 
(assinatura do representante legal e carimbo da empresa)  
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2021 
 
Contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, sito na Rua José Antônio de Campos, 250 – Centro – 
Registro/SP, representada neste ato pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor NILTON JOSÉ HIROTA 
DA SILVA, brasileiro, portador do RG. nº X.XXX.XXX-X – XXX/XX, inscrito no CPF/MF sob o nº 
XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado à Rua XXXXXXXXXXXXXX, nº XXX, XXXXXXXXXX, 
neste Município e Comarca de Registro, Estado de São Paulo, doravante denominado 
CONTRATANTE, e ___________________________________________, sito na 
______________________________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº________________________________, representada 
neste ato por ___________________________________________, inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o nº _____________________, ___________________ (Cargo que ocupa na empresa), 
doravante denominada CONTRATADA, para a execução do objeto descrito na Cláusula 
Primeira, constante do Processo Administrativo nº 147/2021 – Pregão Eletrônico nº 
056/2021, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA PARA AS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP. As especificações detalhadas encontram-se no 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do edital que faz parte integrante deste, regendo-se pelo 
Decreto Federal nº 10.024/2019; Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, com as 
alterações posteriores; Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
Complementar nº 147/2014 e Lei nº 8.078/1990 do Código de Defesa do Consumidor, e as 
seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. – O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA PARA AS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP, sendo: 
 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. MARCA / MODELO VL. UNIT.  VL. TOTAL  

  
        

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
2.1. – O valor do presente contrato é de R$ ...............(........), constante da proposta vencedora 
da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a 
total entrega do presente objeto. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECURSO FINANCEIRO 
 
02 13 00 08 244 0017 2083 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DE ASSIST., DES. SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA APOIO 
ADMINISTRATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO SEC. DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 836/2021. 
 
02 14 00 08 244 0018 2180 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FMAS MANUTENÇÃO CRAS - RECURSOS FEDERAL SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 837/2021. 
 
02 14 00 08 244 0018 2180 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FMAS MANUTENÇÃO CRAS - RECURSOS FEDERAL SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 838/2021. 
 
02 14 00 08 244 0019 2182 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS MANUTENÇÃO CREAS - RECURSO FEDERAL SERVIÇOS 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 839/2021. 
 
02 29 00 13 392 0038 2298 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC.MUN. 
CULTURA, TUR. ECON. CRIATIVA CULTURA DIFUSAO CULTURAL CULTURA, TURISMO E ECON. 
CRIATIVA EM REGISTRO MANUTENÇÃO E EVENTOS DA CULTURA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 840/2021. 
 
02 09 00 18 122 0034 2241 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DES. AGRÁRIO E MEIO AMB. GESTÃO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO 
ADMINISTRATIVO - DESENV. AGRÁRIO MANUTENÇÃO SECRET. DESENV. AGRÁRIO SERVIÇOS 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 841/2021. 
 
02 30 00 27 122 0040 2300 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA 
MUN. DE ESPORTE E LAZER DESPORTO E LAZER ADMINISTRAÇÃO GERAL ESPORTE É VIDA 
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. 
NOTA DE RESERVA Nº 842/2021. 
 



Edital do Pregão Eletrônico nº 056/2021 – fls. 54 
 

 
 

Rua José Antônio de Campos, n° 250 
Centro – Registro, SP 
lucas.ferraz@registro.sp.gov.br 
www.registro.sp.gov.br 

ADMINISTRAÇÃO 

02 27 00 04 123 0004 2275 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC MUN. DA 
FAZENDA E ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA APOIO 
ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS MEIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 843/2021. 
 
02 25 00 04 122 0004 2266 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO 
- SECRETARIAS MEIO MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE GOVERNO SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 844/2021. 
 
02 28 00 15 452 0037 2281 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC.MUN. 
INFRAESTR. E SERV. PÚBLICO URBANISMO SERVICOS URBANOS APOIO ADMINISTRATIVO - 
INFR. E SERV. PÚBLICOS MANUT SECR DE INFRAESTR. SERV. PUBLICOS SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 845/2021. 
 
02 31 00 03 092 0044 2344 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO ESSENCIAL A JUSTIÇA REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PGM 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 846/2021. 
 
02 07 00 15 122 0008 2048 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
TRÂNSITO E MOBIL. URBANA URBANISMO ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO - 
TRÂNSITO MANUT. SEC. TRÂNSITO E MOB. URBANA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 847/2021. 
 
02 10 01 10 301 0014 2111 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAÚDE ATENCAO BASICA PROMOÇÃO À SAÚDE 
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. 
NOTA DE RESERVA Nº 848/2021. 
 
02 10 01 10 305 0014 2121 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAÚDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PROMOÇÃO À 
SAÚDE MANUT. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 850/2021. 
 
02 10 01 10 302 0014 2117 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAÚDE ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
PROMOÇÃO À SAÚDE MANUT. SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. SERVIÇOS DE 
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 851/2021. 
 
02 29 00 13 392 0038 2298 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC.MUN. 
CULTURA, TUR. ECON. CRIATIVA CULTURA DIFUSAO CULTURAL CULTURA, TURISMO E ECON. 
CRIATIVA EM REGISTRO MANUTENÇÃO E EVENTOS DA CULTURA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 852/2021. 
 
02 30 00 27 122 0040 2300 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA 
MUN. DE ESPORTE E LAZER DESPORTO E LAZER ADMINISTRAÇÃO GERAL ESPORTE É VIDA 
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. 
NOTA DE RESERVA Nº 853/2021. 
 
02 28 00 15 452 0037 2281 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC.MUN. 
INFRAESTR. E SERV. PÚBLICO URBANISMO SERVICOS URBANOS APOIO ADMINISTRATIVO - 
INFR. E SERV. PÚBLICOS MANUT SECR DE INFRAESTR. SERV. PUBLICOS SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 854/2021. 
 
02 05 00 15 451 0006 2043 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DE PLANEJ. URBANO E OBRAS URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA INFRAESTRUTURA E 
PLANEJAMENTO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO E OBRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 
855/2021. 
 
02 03 00 04 122 0004 2018 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO - 
SECRETARIAS MEIO MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 856/2021. 
 
02 11 00 12 361 0015 2163 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO-
APRENDIZAGEM MANUT.DO ENS. FUND. - REC. FED. - SAL. EDUC. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 867/2021. 
 
02 10 01 10 301 0014 2111 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAÚDE ATENCAO BASICA PROMOÇÃO À SAÚDE 
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. 
NOTA DE RESERVA Nº 900/2021. 
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02 30 00 27 122 0040 2300 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA 
MUN. DE ESPORTE E LAZER DESPORTO E LAZER ADMINISTRAÇÃO GERAL ESPORTE É VIDA 
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. 
NOTA DE RESERVA Nº 962/2021. 
 
02 26 00 04 092 0004 2270 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC.MUN. 
NEGÓCIOS JURID. E SEG. PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 
APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS MEIO MANUTENÇÃO ATIVIDADES - NEGÓCIOS 
JURÍDICOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 1027/2021. 
 
02 13 00 08 244 0017 2083 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SEC. MUNICIPAL 
DE ASSIST., DES. SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA APOIO 
ADMINISTRATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO SEC. DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 944/2021. 
 
02 14 00 08 244 0018 2180 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FMAS MANUTENÇÃO CRAS - RECURSOS FEDERAL SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. NOTA DE RESERVA Nº 945/2021. 
 
02 30 00 27 122 0040 2300 3.3.90 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA 
MUN. DE ESPORTE E LAZER DESPORTO E LAZER ADMINISTRAÇÃO GERAL ESPORTE É VIDA 
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ. 
NOTA DE RESERVA Nº 962/2021. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
 
4.1. – O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data indicada na Autorização de 
Início dos Serviços, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que seja 
mais vantajoso para a Administração, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do Artigo 57, 
Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
4.2. – O término da vigência deste contrato, não desobriga a CONTRATADA e CONTRATANTE 
no cumprimento das condições estabelecidas, em especial, sobre a garantia, conforme Cláusula 
Sétima deste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
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23.1. – A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de acordo com as especificações e 
exigências constantes no ANEXO I – Termo de Referência e proposta apresentadas. Caso os 
serviços não se encontrem em condições satisfatórias, contendo especificações divergentes 
das cotadas, qualidade e/ou quantidades inferiores, fica a cargo da Secretaria requisitante, 
solicitar a troca. Devendo a empresa vencedora responsabilizar-se pela troca e/ou 
complementação dos mesmos, no prazo estipulado. Correm por conta da CONTRATADA as 
despesas decorrentes de embalagem, frete, carga e descarga, seguros, mão-de-obra, etc. 
 
23.1.1. – O fornecimento dos produtos, deverá ser realizado mediante apresentação da Nota de 
Empenho/Nota de Empenho Parcial expedida pela Prefeitura Municipal de Registro. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
 
6.1. – O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, para conferência e 
fiscalização de sua qualidade e conformidade com a proposta da CONTRATADA e o presente 
Edital e seus anexos, podendo a PREFEITURA, em seu exclusivo entendimento, determinar a 
substituição do produto, assim também, como sua complementação, caso não estejam em 
números efetivamente contratados. O objeto deverá ser entregue, no local e endereço indicado, 
de acordo com a Cláusula Quinta deste Contrato. 
 
6.2. – Só será recebido definitivamente o objeto que estiver de acordo com as especificações do 
edital, superando a fase de fiscalização. 
 
6.2.1. – Considera-se definitivamente recebido o objeto se, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
inclusive, após o recebimento provisório, a PREFEITURA não houver se manifestado quanto à 
recusa do mesmo. 
 
6.2.2. – A comprovação do recebimento definitivo se fará mediante assinatura do funcionário 
responsável no verso da Nota Fiscal, que posteriormente deverá encaminhá-la para pagamento 
junto a Secretaria de Fazenda e Orçamento. Constatada irregularidade, a empresa será 
notificada para regularização, e a nota fiscal será devolvida à Contratada. 
 
6.3. – Não obstante o fato da CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela prestação 
dos serviços, objeto desta licitação, a Secretaria requisitante, através do(a) Senhor(a) 
Secretário(a) ou pessoa responsável por ele(a) indicado(a), sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização da sua execução, com 
autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral e controle. 
 
6.3.1. – Compete à fiscalização designada pela Prefeitura, entre outras atribuições: 
 
a) Ordenar à licitante vencedora corrigir ou reentregar os produtos que apresentarem 
imperfeições ou em desacordo com as especificações; 
 
b) Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em 
multas a serem aplicadas à licitante vencedora. 
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6.3.2. – A ação da fiscalização não exime a licitante vencedora de suas responsabilidades 
contratuais. 
 
6.3.3. – O objeto retido na fiscalização será rejeitado e devolvido, correndo às expensas da 
CONTRATADA o custo das providências quanto à sua retirada e ou substituição em prazo fixado 
pela PREFEITURA. 
 
6.3.4. – A recusa do objeto no processo de fiscalização, interrompe o prazo de pagamento, 
voltando a correr em sua totalidade, a partir da data em que o mesmo for substituído ou tiver 
sido aprovado. Ocorrendo tal interrupção, independentemente do número de vezes que o 
objeto for recusado no recebimento provisório e houver a necessidade de sua substituição. 
 
6.3.5. – A Secretaria interessada notificará a contratada por escrito, dentro do prazo máximo 
de até 15 (quinze) dias úteis, a partir do recebimento dos materiais sobre os itens que deverão 
ser substituídos, para que a troca ocorra no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a 
comunicação da Secretaria. A não reposição no prazo estabelecido constitui motivo para o 
cancelamento da Contrato, assim também como possível aplicação de penalidades. 
 
6.3.6. – Caberá à contratada arcar com as despesas de embalagem, frete e despachos inerentes 
aos itens a serem substituídos, inclusive seguro. 
 
6.4. – O uso pela PREFEITURA de parte do objeto ou de sua totalidade antes de ocorrido o prazo 
para recebimento definitivo, por razões de seu exclusivo interesse e necessidade, não importará 
na assertiva de que a PREFEITURA efetuou o recebimento definitivo e nem exonerará a 
CONTRATADA das obrigações de reparar danos eventuais ocorridos pelo uso do referido 
objeto. 
 
6.5. – O recebimento definitivo não implica na falta de responsabilização da CONTRATADA pelos 
prejuízos que o produto fornecido venha causar a PREFEITURA OU A TERCEIROS. 
 
6.6. – A PREFEITURA se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras providências mais 
adotar para perfeita execução da Contrato, arcando a CONTRATADA com todos os ônus 
decorrentes da atividade fiscalizadora da PREFEITURA. 
 
6.7. – O recebimento pela PREFEITURA, provisório ou definitivo do objeto licitado, não exclui ou 
isenta a CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código 
de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas 
condições fixadas na lei. 
 
6.8. – A Administração poderá obrigar a Contratada a corrigir ou substituir, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto do Contrato, se verificar incorreções relacionados à quantidade e 
qualidade dos produtos contratados. 
 
6.9. – Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 
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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; 
 
b) Na hipótese de substituição/complementação/refazimento, a CONTRATADA deverá fazê-la 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação, mantido o preço inicialmente 
contratado. A não reposição no prazo estabelecido constitui motivo para o cancelamento do 
Contrato, assim também como possível aplicação de penalidades. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA 
 
7.1. – O objeto do presente processo tem garantia quanto a vícios ocultos e aparentes ou 
defeitos da coisa, devendo o licitante vencedor eliminá-los às próprias expensas, sob pena de 
incidir em inexecução contratual. Ficando responsável por todos os encargos decorrentes disso, 
incluindo a remoção e devolução do objeto licitado, após, sanadas os problemas que se fizeram 
necessária o uso da garantia. 
 
7.2. – Nos termos do artigo 3º combinado com o artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer 
produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes 
ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou 
outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade 
Industrial (CONMETRO).  
 
7.3. – No que couber, aplica-se a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
8.1. – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela Contratada ao final de cada mês, juntamente 
com relatório de prestação de serviços conforme descrito no ANEXO I, indicando os 
quantitativos impressos, os locais de prestação de serviços, assim também com as datas de suas 
realizações. As Notas Fiscais/Faturas e o relatório deverão ser protocolados na Secretaria 
Municipal de Administração. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou 
a proposta vencedora da licitação. 
 
8.2. – A Nota Fiscal/Fatura deverá indicar o número da Nota de Empenho/Nota de Empenho 
Parcial. 
 
8.3. – O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado conforme cronograma da Secretaria 
Municipal de Fazenda e Orçamento (ANEXO VI), desde que a referida fatura seja entregue na 
Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento, devidamente atestada pela Secretaria 
solicitante. 
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8.3.1. – As datas relacionadas no ANEXO VI poderão sofrer alterações, podendo ocorrer 
antecipações ou atrasos de acordo com cada mês. 
 
8.4. – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 
seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado. 
 
8.5. – Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos 
facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência 
de correção monetária. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 
9.1. – O preço registrado não será objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, 
nos termos da Lei Federal nº 8.840/94 e somente será admitida, nos limites da Lei, a 
recomposição de preços de que trata o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93 
e ulteriores alterações. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 
10.1. – DOS DIREITOS 
 
10.1.1. – Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e 
da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 
 
10.2. – DAS OBRIGAÇÕES 
 
10.2.1. – Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato; 
 
c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para a prestação dos serviços; 
 
d) Notificar por escrito à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
prestação dos serviços, fixando prazo para a sua correção, bem como comunicar à mesma, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades supervenientes porventura 
ocorridos, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços; 
 
f) Fornecer Atestados de Capacidade Técnica quando solicitado, desde que atendidas às 
obrigações contratuais. 
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10.2.2. – Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
a) Fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações e condições do Edital de 
licitação e ANEXO I, responsabilizando-se pela exatidão das prestações de serviços, obrigando-
se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e 
quaisquer outras irregularidades; 
 
b) Prestar garantia pelo prazo ofertado na proposta, a partir do termo de aceite, dos itens, 
durante o qual correrão por sua conta todas as despesas de qualquer natureza; 
 
c) Manter durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
d) Apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos que comprovem 
estar cumprindo a legislação em vigor, quanto as obrigações assumidas na presente licitação, 
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
 
e) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes do Contrato; 
 
f) Comunicar ao CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias úteis qualquer ocorrência anormal 
que impeça a execução dos serviços; 
 
g) Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto licitado; 
 
h) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato para terceiros; 
 
i) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, prestando todos 
os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 
 
j) Obedecer aos prazos estipulados e as quantidades solicitadas dos itens, e cumprir todas as 
exigências constantes no Edital e Contrato; 
 
k) A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela 
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, 
por quaisquer prejuízos que sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na execução 
deste Contrato; 
 
l) Os direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou 
securitária decorrentes da execução do presente Contrato, são de cumprimento e 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 
 
m) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessárias, em até 35% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, facultada a 
supressão além desse limite; 
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n) Obedecer aos prazos estipulados e as quantidades solicitadas dos itens, e cumprir todas as 
exigências constantes no edital e Contrato; 
 
o) Os direitos ou obrigações vinculados à legislação fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária 
ou securitária decorrente da execução do presente Contrato, são de cumprimento e 
responsabilidade exclusivas da Contratada, devendo esta apresentar durante o fornecimento 
dos produtos, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor 
quanto as obrigações assumidas na presente licitação, em especial, relativas a encargos sociais, 
trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, tributários, 
fiscais, segurança no trabalho, comerciais e quaisquer outras que forem devidas e referentes 
aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum 
vínculo empregatício com a Prefeitura. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1. – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  

 
11.1.1. – não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta;  
 
11.1.2. – não assinar o contrato, quando cabível;  
 
11.1.3. – apresentar documentação falsa;  
 
11.1.4. – fazer declaração falsa; 
 
11.1.5. – deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  
 
11.1.6. – ensejar o retardamento da execução do objeto;  
 
11.1.7. – não mantiver a proposta;  
 
11.1.8. – cometer fraude fiscal;  
 
11.1.9. – comportar-se de modo inidôneo; 
 
11.2. – Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei 
nº 8.666/93 e a apresentação, quando for o caso, de amostra falsificada ou deteriorada.  
 
11.3. – Também se considera comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.  
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11.4. – O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
 
11.4.1. – Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação;  
 
11.4.2. – Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante;  
 
11.4.3. – Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos; 
 
11.4.4. – Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento, pelo 
prazo de até cinco anos;  
 
11.4.5. – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  
 
11.5. – A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  
 
11.6. – Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil.  
 
11.7. – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 
9.784, de 1999.  
 
11.8. – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
11.9. – As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na Minuta do 
Contrato anexo a este Edital. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 
12.1. – O contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências 
previstas nos artigos 78 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
12.2. – O contrato poderá ser rescindido: 
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a) Por ato unilateral da Administração, nos casos dos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 
Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; e 
 
c) Judicialmente, nos termos da legislação.  
 
12.3. – A rescisão do contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 
 
12.4. – A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de 
rescisão administrativa, prevista no artigo 79, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO 
 
13.1. – O presente Contrato está vinculada ao Pregão Eletrônico nº 056/2021 e à proposta da 
Contratada, fazendo parte integrante deste instrumento, como se transcrito estivessem 
literalmente. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EFICÁCIA 
 
14.1. – O presente Contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula na 
Imprensa Oficial. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
15.1. – Fica eleito o Foro da Comarca de Registro/SP para dirimir dúvidas ou questões oriundas 
do presente Contrato. 
 
 
 
 
NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA   _________________________ 
Prefeito Municipal     Representante Legal 
P/Contratante      P/Contratada 
 
Testemunhas: 
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___________________________    _______________________ 
Nome       Nome: 
R.G. nº       R.G. nº 
 
 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 
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ANEXO V – MINUTA DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
CONTRATANTE: ____________________________________________________ 
CONTRATADO: _____________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 
OBJETO: ___________________________________________________________ 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/e-mail: (*)______________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil; 
d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das 
Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e)É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 
Pelo contratante: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela contratada: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO VI – CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS 2021 
 

MÊS:  Janeiro 1º PAGTO 2º PAGTO 3º PAGTO 
Última data para recebimento dos docs.na Seção de 

Contabilidade 
  19/jan 

Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de 
Tesouraria 

  22/jan 

Pagamento das Notas Fiscais   28/jan 
    

MÊS:  Fevereiro 1º PAGTO 2º PAGTO 3º PAGTO 
Última data para recebimento dos docs.na Seção de 

Contabilidade 29/jan 08/fev 17/fev 

Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de 
Tesouraria 04/fev 11/fev 22/fev 

Pagamento das Notas Fiscais 09/fev 18/fev 25/fev 
    

MÊS:  Março 1º PAGTO 2º PAGTO 3º PAGTO 
Última data para recebimento dos docs.na Seção de 

Contabilidade 26/fev 11/mar 22/mar 

Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de 
Tesouraria 04/mar 16/mar 25/mar 

Pagamento das Notas Fiscais 10/mar 19/mar 30/mar 
    

MÊS:  Abril 1º PAGTO 2º PAGTO 3º PAGTO 
Última data para recebimento dos docs.na Seção de 

Contabilidade 30/mar 12/abr 20/abr 

Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de 
Tesouraria 06/abr 15/abr 26/abr 

Pagamento das Notas Fiscais 09/abr 20/abr 29/abr 
    

MÊS:  Maio 1º PAGTO 2º PAGTO 3º PAGTO 
Última data para recebimento dos docs.na Seção de 

Contabilidade 29/abr 11/mai 19/mai 

Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de 
Tesouraria 04/mai 14/mai 25/mai 

Pagamento das Notas Fiscais 10/mai 19/mai 28/mai 
    

MÊS: Junho 1º PAGTO 2º PAGTO 3º PAGTO 
Última data para recebimento dos docs.na Seção de 

Contabilidade 28/mai 10/jun 21/jun 

Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de 
Tesouraria 07/jun 15/jun 24/jun 

Pagamento das Notas Fiscais 10/jun 18/jun 29/jun 
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MÊS:  Julho 1º PAGTO 2º PAGTO 3º PAGTO 
Última data para recebimento dos docs.na Seção de 

Contabilidade 29/jun 08/jul 21/jul 

Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de 
Tesouraria 02/jul 14/jul 26/jul 

Pagamento das Notas Fiscais 08/jul 19/jul 29/jul 
    

MÊS:  Agosto 1º PAGTO 2º PAGTO 3º PAGTO 
Última data para recebimento dos docs.na Seção de 

Contabilidade 29/jul 12/ago 20/ago 

Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de 
Tesouraria 04/abr 17/ago 25/ago 

Pagamento das Notas Fiscais 10/ago 20/ago 30/ago 
    

MÊS:  Setembro 1º PAGTO 2º PAGTO 3º PAGTO 
Última data para recebimento dos docs.na Seção de 

Contabilidade 30/ago 10/set 21/set 

Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de 
Tesouraria 02/set 15/set 24/set 

Pagamento das Notas Fiscais 10/set 20/set 29/set 
    

MÊS: Outubro 1º PAGTO 2º PAGTO 3º PAGTO 
Última data para recebimento dos docs.na Seção de 

Contabilidade 29/set 06/out 19/out 

Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de 
Tesouraria 04/out 13/out 22/out 

Pagamento das Notas Fiscais 08/out 18/out 27/out 
    

MÊS:  Novembro 1º PAGTO 2º PAGTO 3º PAGTO 
Última data para recebimento dos docs.na Seção de 

Contabilidade 28/out 10/nov 17/nov 

Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de 
Tesouraria 05/nov 16/nov 22/nov 

Pagamento das Notas Fiscais 10/nov 19/nov 25/nov 
    

MÊS:  Dezembro 1º PAGTO RESTOS A PAGAR 
Última data para recebimento dos docs.na Seção de 

Contabilidade 26/nov 15/dez 

Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de 
Tesouraria 09/dez 22/dez 

Pagamento Notas Fiscais (último pagamento do ano 
e restos a pagar) 16/dez A PARTIR DE 2022 

 
Obs.: Os pagamentos enviados após o dia 15 de dezembro só serão aceitos mediante 
autorização do Secretário Mun. de Fazenda e Orçamento. 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS NOVOS 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 
PROCESSO Nº 147/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGISTRO/SP. 

 
Eu, __________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
____________________ e do C.P.F nº ____________________, representante legal da empresa 
______________________________________, declaro para os devidos fins, sob as penalidades 
cabíveis, garanto que os equipamentos a serem fornecidos são todos novos e de primeiro uso, 
com os contadores zerados, em embalagens originais e devidamente lacrados, e que havendo 
descontinuidade dos serviços e impressão, por quaisquer motivos técnicos, os referidos 
equipamentos serão substituídos por outros que atendam as mesmas características técnicas e 
funcionais, ou a ele superiores, sem ônus adicionais à CONTRATANTE. 
 
Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei. 
 

Registro/SP, _____ de __________________ de 2021. 
 
 
 

__________________________________ 
(assinatura do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 
PROCESSO Nº 147/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGISTRO/SP. 

 
Eu, __________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
____________________ e do C.P.F nº ____________________, representante legal da empresa 
______________________________________, declaro para os devidos fins, sob as penalidades 
cabíveis, quanto à disponibilidade dos equipamentos destinados à prestação dos serviços 
objeto da presente licitação, instruindo-a com rol que os discrimine, da qual constem, no 
mínimo, as seguintes informações: 
 

NOME/MARCA MODELO 
  
  
  

 
Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei. 
 

Registro/SP, _____ de __________________ de 2021. 
 
 
 

__________________________________ 
(assinatura do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 
PROCESSO Nº 147/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGISTRO/SP. 

 
Eu, __________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
____________________ e do C.P.F nº ____________________, representante legal da empresa 
______________________________________, declaro para os devidos fins, que caso vencedor, 
apresentarei após a homologação do certame, no prazo de 10 (dez) dias após convocação, o 
seguinte documento: 
 
a) Cópia do Certificado de Aprovação para Destinação de Resíduos Industriais – CADRI ou do 
contrato de empresa de recolhimento de resíduo que contenha o CADRI, documento que aprova 
o encaminhamento de resíduos industriais a local de reprocessamento, armazenamento, 
tratamento ou disposição final, licenciados e autorizados pela CETESB. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei. 
 
 

Registro/SP, _____ de __________________ de 2021. 
 
 
 

__________________________________ 
(assinatura do representante legal e carimbo da empresa) 


