
Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 

Pregão Presencial nº 038/2021                            Pág.1 /39    

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

IMPRESSÃO (OUTSOURCING) DE MÉDIO PORTE, COM CONTROLE DE NÚMERO 

DE CÓPIA/IMPRESSÕES, COM 124 MULTIFUNCIONAIS E 100 IMPRESSORAS 

DISTRIBUÍDAS EM TODO O MUNICÍPIO”. 

 

PROCESSO Nº 7.785/2021. 

TIPO DO PREGÃO: MENOR PREÇO GLOBAL   

A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria Municipal de Administração, torna 

público que fará realizar procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, 

Processo Administrativo nº 7.785/2021, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Lei 

Municipal nº 3940/03, o Decreto 8.423/10, as Leis Complementares 123/06 e 147/14 e as Portarias 

8.145/2016 e 9.391/18, mais as cláusulas e condições estabelecidas pelo presente edital.  

 

DATA E LOCAL PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 

CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 14 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 14:00 HORAS. 

 

A sessão de processamento do pregão será realizada no Auditório “Villa Americana”, no Paço 

Municipal, à Av. Brasil, n.º 85, Centro – Americana /SP, iniciando-se no dia 14 DE OUTUBRO 

DE 2021, ÀS 14:00 HORAS e será conduzida pela Pregoeira Luciane Carloni Gomes de Assis, 

com auxílio da Equipe de Apoio, designada nos autos do Processo em epígrafe. 

 

O edital estará à disposição dos interessados a partir de 30 de Setembro de 2021, na Prefeitura 

Municipal de Americana - Unidade de Suprimentos, sito à Avenida Brasil, n.º 85 – 1.º andar – 

centro - Americana (SP), das 09h00 às 16h00, ou no site www.americana.sp.gov.br. Todas as 

informações referentes a este Pregão serão fornecidas pela mesma Unidade ou pelo telefone (19) 

3475-9046.  

1. DOCUMENTOS INTEGRANTES 

Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

 Anexo I – Modelo de Proposta Financeira; 

 Anexo II - Termo de Credenciamento; 

 Anexo III – Modelo de Declaração do cumprimento dos requisitos de habilitação; 

 Anexo IV – Modelo de Declaração de Idoneidade e de inexistência de fato impeditivo de 

contratar; 

 Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de fato superveniente e impeditivo à 

sua habilitação; 

 Anexo VI - Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do 

art. 7.º da Constituição Federal.  

 Anexo VII – Modelo de Declaração de enquadramento em regime de tributação de 

microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 Anexo VIII – Minuta Contratual;  

 Anexo IX – Termo Técnico; 

 Anexo X – Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo; 

 Anexo XI – Relação de Endereços; 

 Anexo XII – Modelo de Termo de Visita. 

 

http://www.americana.sp.gov.br/
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2. -  OBJETO  

2.1. - O presente pregão tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING) DE MÉDIO PORTE, 

COM CONTROLE DE NÚMERO DE CÓPIA/IMPRESSÕES, COM 124 

MULTIFUNCIONAIS E 100 IMPRESSORAS DISTRIBUÍDAS EM TODO O 

MUNICÍPIO”, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações constantes 

dos ANEXOS I, IX e XI. 

 

3.-  PAGAMENTO 

3.1. O pagamento será efetuado exclusivamente na quinta-feira, após o 28º (vigésimo oitavo) dia 

corrido do aceite da nota fiscal. 

3.2. Ocorrendo erro na apresentação de notas fiscais, as mesmas serão devolvidas ao fornecedor 

para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova 

nota fiscal devidamente retificada, iniciando nova contagem de tempo, não sendo devida, neste 

caso, correção sobre os valores. 

3.2.1. A contratada deverá apresentar a Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo contribuições sociais, nos termos da Portaria MF 

nº 358, de 05 de setembro de 2014 e a Certidão de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS 

juntamente com a nota fiscal, para fins de comprovação das condições de habilitação conforme 

previsto no artigo 55, XIII da Lei Federal 8.666/93. 

3.2.2. O não-pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três 

centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo 

pagamento. 

 

4.-  RECURSOS ORÇAMENTARIOS E PREÇOS 

4.1. Os recursos orçamentários correrão por conta das dotações orçamentárias: 

- 02.09.02.33.90.40 – Fichas 399, 1315 – Secretaria de Educação; 

- 02.09.03.33.90.40 – Fichas 434, 435, 465, 466 – Secretaria de Educação; 

- 02.05.01.33.90.40 – Ficha 155 – Secretaria de Administração; 

- 02.14.03.33.90.40 – Ficha 1021 – Secretaria de Saúde; 

- 02.14.01.33.90.40 – Ficha 975 – Secretaria de Saúde;  

- 02.14.02.33.90.40 – Ficha 1009 – Secretaria de Saúde; 

- 02.13.01.33.90.40 – Ficha 685 – Secretaria de Ação Social. 

 

4.2 O orçamento prévio encontra-se registrado na planilha de orçamento do processo e disponível 

para consulta na Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Americana, na Av. Brasil, 

85, no horário das 9:00 às 16:00 horas. 

      4.3. O valor estimado será considerado como critério de aceitabilidade do preço a ser ofertado, não 

vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e 

economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste 

ato convocatório. 

 

5. - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. - Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em 

funcionamento no Brasil pertencentes ao ramo do objeto licitado, sendo vedada a participação de: 

5.1.1. - empresas declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da 

Administração direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

5.1.2. - empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 

Americana; 

5.1.3. - empresas que estiverem sob falência; 
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      5.1.4. - consórcios ou grupos de empresas;  

  5.1.5. – empresas que se enquadrem nas vedações do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

     6. - CREDENCIAMENTO 

6.1. - No dia, hora e local estipulados neste edital, os licitantes deverão estar representados por 

agentes credenciados, e identificados através de documento oficial de identificação que contenha 

foto, e ainda através dos seguintes documentos: 

a) tratando-se de representante legal: o estatuto social, o contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, no original ou em fotocópia autenticada por Cartório de Tabelionato Oficial, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

 

b) tratando-se de procurador: o instrumento de procuração público ou particular do qual constem 

poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove poderes do mandante 

para a outorga. 

 

c) Termo de credenciamento (ANEXO II) ou Procuração do que trata o item 6.1 - b. 

 

d) Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação (ANEXO III); 

e) As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar declaração conforme 

modelo estabelecido no Anexo VII deste Edital visando ao exercício do direito de preferência e 

fruição do benefício de habilitação com irregularidades fiscal e trabalhista, e apresentada, 

preferencialmente, FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta Financeira) e nº 2 (Habilitação). 

f) Declaração de Inexistência de Vínculo (Anexo X). 

  

6.1.1. – Os documentos constantes do item 6.1 deverão ser entregues ao Pregoeiro, 

SEPARADAMENTE dos envelopes de Proposta Financeira e Habilitação. 

 

6.2. – Cada credenciado poderá representar apenas 01 (uma) empresa. 

 

6.3. - Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Apoio ao Pregão e juntados 

ao processo administrativo. 

 

7. - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

7.1. - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 

02 envelopes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome do 

proponente, os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE N.º “01” – PROPOSTA FINANCEIRA 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2021 

PROCESSO N.º 7.785/2021 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 
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ENVELOPE N.º “02” - HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2021 

PROCESSO N.º 7.785/2021 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 

 

7.2. - A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para desclassificação do 

licitante que poderá inserir as informações faltantes.  

 

7.3. - Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope “02” – Habilitação antes do envelope 

“01” – Proposta Financeira, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele 

novamente fechado sem análise de seu conteúdo e rubricado o fecho por todos os presentes.  

 

7.4. - A proposta deverá ser elaborada pela empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto 

às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador. 

 

8. -  DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA FINANCEIRA 

8.1 - A proposta financeira deverá seguir o modelo constante do ANEXO I. 

 

8.2. - Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 

trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto deste edital e seus anexos, sem que caiba direito à proponente reivindicar custos 

adicionais. 

8.2.1. - Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 

acréscimos a qualquer título. 

 

8.3. - A validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega da proposta, e 

do lance será de 90 (noventa) dias, contado da data da abertura da sessão pública do pregão.  

 

8.4. - A proposta escrita de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços 

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

 

8.5.  - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

8.5.1. - Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação 

aplicável; 

8.5.2. - Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

8.5.3. - Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 

estabelecidas neste edital; 

8.5.4. – Que apresentarem preços finais superiores ao valor prévio estimado indicado no 

item 4.2.  

8.5.5 - Que deixarem de cotar algum item pertencente ao orçamento total. 

 

9. -  DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

9.1 - Para efeitos de habilitação, o licitante que ofertar menor preço, inclusive microempresa e 

empresa de pequeno porte, deverá apresentar dentro do envelope n.º 02 - habilitação os seguintes 

documentos: 
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9.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal 8.666/93): 

a) Ato de criação do licitante conforme o caso: 

a1) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedade empresária ou simples, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores e 

a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria 

em exercício; 

 

b) 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. 

 

  9.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas (“a” e “b”) do subitem 9.1.1 não 

precisarão constar do Envelope n.º 2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão. 

 

9.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 29 da Lei 8.666/93): 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda, 

comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via Internet; 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme o caso, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto licitado; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal de Débitos Relativos aos Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br (Certidão Conjunta); 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quanto aos tributos 

mobiliários, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor; 

 

e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com prazo 

de validade em vigor, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

 

f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 

(Acessar o link www.tst.jus.br/certidão). 

f1) A Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela Comissão de 

Licitações no momento de apresentação dos documentos de habilitação. 

pela Comissão de Licitações no momento de apresentação dos documentos de habilitação. 

 

9.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Prova de capacidade técnico-operacional, por meio de apresentação de atestado(s) emitidos(s) 

em nome da empresa licitante e fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove a prestação de objeto similar e compatível ao licitado em, no mínimo, 60% (sessenta 

por cento) da quantidade de impressoras a serem locadas. 

 

b) Atestado de VISITA TÉCNICA da LICITANTE fornecido pela da Unidade de Suporte ao 

Usuário da Prefeitura Municipal de Americana/SP.  

http://www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br
http://www.tst.jus.br/certidão
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b.1) As visitas poderão ser agendadas através do e-mail suporte@americana.sp.gov.br, de 

segunda à sexta, das 09:00 às 16:00 horas, com antecedência mínima de 01 (um) dia da data 

de abertura da licitação. 

 

9.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31 da Lei n.º 8.666/93): 

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica;  

 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica;  

c) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 

comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 

judicial/extrajudicial em vigor.  

 

d) Nos termos do verbete da súmula nº 50, do E. TCE/SP, a licitante que estiver com Plano de 

Recuperação Judicial/Extrajudicial homologado/deferido pelo juízo competente não se exime de 

apresentar os demais documentos de habilitação econômico-financeira previstos neste edital.  

 

e) Fazer prova de possuir capital social registrado e integralizado ou patrimônio líquido mínimo 

não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação comprovado através da 

apresentação do Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrada na Junta 

Comercial no caso do capital social e do balanço patrimonial no caso do patrimônio líquido ou 

patrimônio social. 

 

9.1.5 – DEMAIS EXIGÊNCIAS 
a) Declaração de Idoneidade e de inexistência de fato impeditivo de contratar com a 

Municipalidade - (ANEXO IV). 

 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo à sua habilitação (ANEXO V). 

 

c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante de não 

contrariar as proibições insertas no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal (Lei 

Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999), modelo constante no ANEXO VI. 

 

OBSERVAÇÃO: Para as empresas que estão em processo de recuperação judicial e 

extrajudicial devem apresentar as declarações nos termos que seguem:  

 

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura 

do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o 

administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo 

e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a 

LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial.  

 

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da 

assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as 

obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 

 

9.1.6 - 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 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC n.º 123/06, art. 43, caput). 

mailto:suporte@americana.sp.gov.br
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9.1.6.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e, 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC n.º 

123/06, art. 43, § 1º). 

9.1.6.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.1.6.1, implicará na 

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

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar 

os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 

10.520/02 ou revogar a licitação (LC n.º 123/06, art. 43, § 2º). 

 

9.2. - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

9.2.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou mesmo 

cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou 

por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação, devendo os documentos, 

preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital. 

 

9.2.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este 

prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade 

de 90 (noventa) dias, a contar de sua expedição. 

 

9.2.3 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu 

representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

 

9.2.4 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, 

preferencialmente com o número do CNPJ e endereço respectivo. 

 

9.2.5 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal 

forma que não possam ser entendidos. 

 

9.2.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 

 

9.2.7 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser da matriz, e se for a filial, 

todos os documentos deverão ser da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente pela matriz. 

 

9.2.8 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 

licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os 

estabelecimentos, disposta nos itens 9.1.1 a 9.1.4; 

 

9.2.9 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará 

a inabilitação do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 9.1.6.1 e 

seguintes deste edital. 

 

9.2.10 - 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. 
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9.2.11 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do 

cumprimento de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de 

diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93). 

 

10. - DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 

10.1. - Os interessados entregarão, à equipe de pregão, os documentos do Credenciamento 

conforme item 6. Após a conferência dos mesmos, deverá ser entregue os envelopes “01” - 

Proposta Financeira e “02” - Documentos de Habilitação, até a data e horário estabelecido no 

preâmbulo do Edital. 

 

10.2. - A equipe de pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, 

ordenando-as em ordem crescente de valor. 

10.3. - Em seguida identificará a proposta de MENOR PREÇO, cujo conteúdo atenda as 

especificações do edital. 

 

10.4. - As propostas com valor superior em até 10% (dez por cento) da proposta de menor 

preço, serão classificadas em ordem crescente. 

 

10.5. - O conteúdo das propostas do item anterior será analisado, desclassificando aquelas cujo 

objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital. 

 

10.6. - Não havendo, no mínimo, três propostas válidas, serão selecionadas até três melhores 

propostas e os seus autores convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

10.7. - Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos os 

proponentes com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais. 

 

10.8. - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados de 

forma sucessiva, inferiores à proposta de menor preço. 

 

10.9. - O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais em 

ordem decrescente de valor.  

 

10.10. - Será admitida a redução mínima de um lance para outro de acordo com valor estipulado 

que será decidido em sessão entre o Sr. Pregoeiro e licitantes. 

 

10.11. - A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, 

quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

10.12. - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta  

escrita de menor preço e o valor estimado para a licitação. 

10.12.1. - Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será 

efetuada por sorteio, na mesma sessão, observando-se o critério de desempate e direito de  

preferência de contratação das ME´s e EPP´s, previstos na Lei Complementar 123/2006. 

 

10.13. - Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, caberá ao 

pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 
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10.14. - Declarada encerrada a etapa de lances e for constatado o empate, será assegurado como 

critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 

porte nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14/12/06. 

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

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

à proposta melhor classificada. 

10.14.2 - Para efeito do disposto no item 10.14 deste edital, ocorrendo empate, proceder-

se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para, 

querendo apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no 

prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

b) Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao Edital. 

c) Na hipótese de haver restrição na comprovação da regularidade fiscal, proceder-se-á de 

conformidade com o disposto no § 1º. do artigo 43 da Lei Complementar 147/14. 

 d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.14.1 deste edital, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro apresentar melhor oferta. 

10.14.3 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 10.14 deste 

edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

10.14.4 - O disposto no subitem 10.14 deste edital, somente se aplicará quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

10.15. -  O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço 

melhor. 

 

10.16. - Considerada aceitável a proposta de menor preço  obedecidas as exigências fixadas no 

edital, serão abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação de seu autor, para 

confirmação das suas condições habilitatórias. 

 

10.17. - Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

  

10.18. - Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta 

subseqüente, verificando a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 

declarado  vencedor. 

 

10.19. - Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 

rubrica. 

 

10.20. -  A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro 

em ata da síntese das suas razões. 

 



Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 

Pregão Presencial nº 038/2021                            Pág.10 /39    

10.21. - O recurso contra decisão do pregoeiro e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo. 

 

10.22. - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

10.23. - A falta de manifestação motivada do licitante na sessão, importará a decadência do direito 

de recurso. 

 

10.24. -  Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as 

fases preestabelecidas, os envelopes devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes, 

ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova 

sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.  

 

11. -  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. - Caso não haja recurso, o pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do 

certame ao licitante vencedor, encaminhando o processo para homologação para a Autoridade 

Competente. 

 

11.2. - Caso haja manifestação para apresentação de recurso,  os interessados poderão apresentar 

memoriais, dirigidos ao Pregoeiro, na forma descrita no tópico 15.4 deste Edital, no prazo de três 

dias, contados do dia subseqüente à realização do pregão, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no dia 

útil subseqüente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

 

12. - CONTRATAÇÃO 

12.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Americana, 

firmará contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando a execução do objeto 

desta licitação nos termos da minuta ANEXO VIII que integra este Edital; 

 

12.2. O LICITANTE VENCEDOR terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contado a partir da 

convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer à Prefeitura Municipal de 

Americana. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 

PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, 

aceito pela Prefeitura, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.  

 

12.3. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o contrato dentro do prazo 

estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas no item 14 

e seguintes deste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de 

classificação as demais licitantes, após comprovação da sua compatibilidade de proposta e 

habilitação, com esta licitação, para celebração do Contrato; 

 

12.4. No ato da contratação, o LICITANTE VENCEDOR deverá apresentar documento de 

procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o 

contrato em nome da empresa; 

 

12.5. No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresentar Prova de 

Regularidade para com a Fazenda Pública Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a 

Tributos Federais a à Dívida Ativa da União, abrangendo Contribuições Sociais, nos termos da 

Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014). 
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12.6. - Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos artigos 77 

e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

 

12.7. As empresas em recuperação judicial e extrajudicial devem apresentar os seguintes 

documentos para a assinatura do contrato:  

 12.7.1 Para o caso de empresas em recuperação judicial: apresentar cópia do ato de 

nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do 

profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento 

equivalente do juízo ou do administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o plano de 

recuperação judicial.  

 12.7.2. Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: apresentar a comprovação 

documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.  

 

13. – A PRESTAÇÃO  DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

13.1. -  A prestação do objeto desta licitação, serão observadas, no que couber, as disposições 

contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n.º  8.666/93 e suas alterações. 

 

14. PENALIDADES 

14.1. - A desistência da proposta, lance ou oferta, a falta de entrega ou apresentação de 

documentação falsa exigida para o certame, a recusa em prestar o obejto licitado, bem como em 

assinar o Contrato Administrativo no prazo estabelecido no edital, quando o licitante for 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejarão: 

 14.1.1. - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 

município de Americana e cancelamento do seu Certificado de Registro Cadastral (CRC) no 

município de Americana, pelo período de até 05 (cinco) anos. 

 14.1.2. – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 

 

14.2. - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 

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

infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as 

seguintes penalidades: 

14.2.1. - multa de 1% (um por cento) ao dia, por atraso na prestação do objeto, sem 

justificativa aceita pela Administração, calculada sobre o valor do Contrato, até o 5.º (quinto) 

dia útil, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no subitem 14.2.2. desta Cláusula. 

14.2.2. - multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato, no caso de 

descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer obrigações, e no caso de rescisão 

administrativa  por ato de responsabilidade da empresa. 

14.2.3. - na hipótese de rescisão do contrato, além da aplicação da multa correspondente, 

aplicar-se-á suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Americana, 

bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

14.2.4. - declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave 

dolosa tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, 

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

reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Americana, que será concedida sempre que 

contratada ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e, após decorrido o prazo de 24 

(vinte e quatro) meses. 

14.3. - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 

empresa contratada com a Prefeitura de Americana ou, se for o caso, cobrada administrativa ou 

judicialmente. 
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14.4. - As penalidades previstas neste subitem têm caráter de sanção administrativa, 

conseqüentemente, a sua aplicação não exime a contratada de reparação das eventuais perdas e 

danos que seu ato punível venha acarretar ao município de Americana. 

14.5. - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 

cabíveis. 

14.6. - Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante ou 

a contratada poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, 

quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 

14.6.1. - desclassificação ou inabilitação, se a seleção se encontrar em fase de 

julgamento; 

14.6.2. - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 

Município de Americana, cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral (CRC) no 

Município de Americana e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 

 

15. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

15.1. - É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato 

convocatório do pregão e seus anexos, observado para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data fixada para recebimento das propostas, podendo este ser formalizado por meio de 

requerimento endereçado ao pregoeiro, devidamente protocolado no Protocolo Geral, à Av. Brasil, 

n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP) ou encaminhado por meio do e-mail: 

luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br, no horário das 09h00 às 16h00. 

 

15.2. – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Pregoeira e encaminhadas 

por intermédio do e-mail: luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br ou aos cuidados da Unidade 

de Suprimentos ou protocoladas pelos interessados até 02 (dois) dias úteis anteriores à data 

fixada para recebimento das propostas na Prefeitura Municipal de Americana, Protocolo Geral, à 

Av. Brasil, n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP), no horário das 09h00 às 16h00. 

  

15.3. - As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente 

informal. 

 

15.4. - Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Americana, Protocolo 

Geral, à Av. Brasil, n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP) ou encaminhados por meio do e-

mail: luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br, no horário das 09h00 às 16h00 horas. 

 

15.5. - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

 

16. DISPOSIÇÕES  GERAIS 

16.1. -  A apresentação dos Envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas 

as condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos. 

 

16.2. - Não serão aceitos envelopes proposta e habilitação entregues após o horário estabelecido 

no preâmbulo deste Edital. 

 

16.3. - É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

16.4. - Fica assegurado ao Município o direito de, por razões de interesse público, revogar, a 

qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando 

ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

 

mailto:luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br
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16.5. - Os licitantes assumem  todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

esta Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

do resultado do processo licitatório. 

 

16.6. - Os licitantes são responsáveis pela veracidade das informações e autenticidade dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

16.7. - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, 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 em dias de expediente no 

Municipio de Americana. 

 

16.8. - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas/lances forem 

desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que ensejaram 

sua inabilitação ou desclassificação. 

16.9. - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes, ficarão à 

disposição para retirada na Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Americana, após a 

celebração do contrato. 

 

16.10. - Informações sobre o andamento da licitação, poderão ser obtidas nos dias úteis de 09:00 

às 16:00 horas, no endereço constante do preâmbulo do edital, ou através do fone: (19) 3475-9046. 

 

16.11. - No que for omisso este edital, aplicar-se-ão as disposições das Leis 8.666/93 e suas 

alterações, Lei Federal n.º 10.520/02 e Decreto Municipal n.º 8.423/10. 

 

16.12.  - Para todas as questões divergentes, oriundas da presente licitação, não  resolvidas  

administrativamente,  será  competente  o foro desta cidade e Comarca de Americana, excluído 

qualquer outro.     

 

                   PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, 28 DE SETEMBRO DE 2021. 
                                                                                         

                                    

                                   

                                                                         Autorizo a publicação oficial  
 

 

    _______________________________________ 

                                                                                         Fabio Beretta Rossi  

                                                                                   Secretário Municipal de Administração  
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           ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA  

PREGÃO PRESENCIAL: 038/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N.º 7.785/2021 
 

Proponente: _____________________________________________________________________ 

Endereço:  ______________________________________________________________________ 

Bairro:  _________________________________________________________________________ 

CEP: _________________________ Cidade: _______________________ Estado: ____________ 

Telefone: ____________________ Fax: ___________________E-mail_______________________ 

CNPJ: ______________________________________ IE: ________________________________ 

 
ITEM  UNIDADE  DESCRIÇÃO  ESTIMATIVA 

MÁXIMA  

VALOR 

UNIT. R$  

VALOR TOTAL 

MENSAL R$  

VALOR TOTAL 

ANUAL R$  

01 Serviço IMPRESSÃO/CÓPIA - 

P&B (A4), 

CONFORME TERMO 

DE REFERÊNCIA 
 

    700.000    

 

            Serão aceitas até 03 (três) casas decimais no preço unitário do item ofertado. 

 

Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços dos itens superiores aos preços 

médios indicados na planilha de orçamento disponível para consulta no processo. 

 

As propostas devem ser elaboradas considerando as especificações técnicas mínimas e as 

quantidades por modelo de equipamento, conforme previsão e descrição constante do Anexo 

IX. 

Serão admitidas propostas que prevejam equipamentos com melhores especificações, 

contanto que observadas as quantidades por modelo de equipamento, nos termos do anexo 

IX. 

 

A licitante deverá apresentar juntamente com a proposta: a marca, modelo e folha de 

especificações (datasheet) dos equipamentos ofertados, sob pena de desclassificação. 

 

A (s) licitante (s) vencedora (s) deverá (ao) apresentar, no prazo de 48 horas: 

 

1) a proposta de preços atualizada. 

 

 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Termo Técnico do Anexo IX. 

 

PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: 20 dias úteis a partir da assinatura do 

contrato. 
 

 

LOCAIS DE ENTREGA: Conforme relação de endereços do Anexo XI. 
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado exclusivamente na quinta-feira 

após o 28º (vigésimo oitavo)dia corrido do aceite da nota fiscal. A contratada deverá apresentar a 

Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

abrangendo contribuições sociais, nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014 e 

a Certidão de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS juntamente com a nota fiscal, para fins de 

comprovação das condições de habilitação conforme previsto no artigo 55, XIII da Lei Federal 

8.666/93. 
 

 

PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, nos termos do artigo 57, II da Lei Federal 8.666/93. 

 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS, a contar da data da entrega da proposta. 

 

 

__________________________, ______ de __________________ de 2021. 

 

________________________________________ 

Representante Legal 

RG /CPF: 

 

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:  

NOME ____________________________________________________________________ 

CARGO ___________________________________________________________________ 

RG Nº _____________________________________________________________________ 

CPF  Nº____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL _________________________________________________ 
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ANEXO II 

                           TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE DE SUPRIMENTOS  

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

IMPRESSÃO (OUTSOURCING) DE MÉDIO PORTE, COM CONTROLE DE NÚMERO 

DE CÓPIA/IMPRESSÕES, COM 124 MULTIFUNCIONAIS E 100 IMPRESSORAS 

DISTRIBUÍDAS EM TODO O MUNICÍPIO”. 

 

 

 

A empresa ________________________________, com sede na ___________________CNPJ n.º 

_________________, representada pelo (a) Sr. (a) __________________, CREDENCIA o(a) 

Sr.(a) ________________________(CARGO), portador (a) do R.G. n.º ____________________e 

CPF. n.º ________________________, para representá-la perante a Prefeitura Municipal de 

Americana em licitação na Modalidade Pregão Presencial n.º 038/2021, podendo formular lances, 

negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de 

recursos em todas as fases licitatórias. 

 

_________________ (SP), aos ________ do mês de __________ de 2021. 

 

 

____________________________ 

                                                                                                  Nome 

____________________________ 

                                                                                                 R.G/CPF 

____________________________ 

Cargo 

 

Obs: Esta procuração deverá ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), FORA DOS ENVELOPES, no 

ato da abertura da sessão do Pregão. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE DE SUPRIMENTOS  

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

IMPRESSÃO (OUTSOURCING) DE MÉDIO PORTE, COM CONTROLE DE NÚMERO 

DE CÓPIA/IMPRESSÕES, COM 124 MULTIFUNCIONAIS E 100 IMPRESSORAS 

DISTRIBUÍDAS EM TODO O MUNICÍPIO”. 

 

 

A empresa ___________________________, localizada na ___________________, CNPJ n.º 

__________________, por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela 

presente declarar o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, estando ciente que, constatada 

a não veracidade de quaisquer das informações e/ou de documentos fornecidos, poderá sofrer as 

sanções previstas no artigo 7º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, alem das disposições do 

Decreto Municipal n.º 8423/10.  

 

 

 

_____________________, aos _____ dias do mês de ________________ de 2021. 

 

 

____________________________ 

                                                                                                  Nome 

____________________________ 

                                                                                                 R.G/CPF 

____________________________ 

Cargo 

 

Obs: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, FORA DOS ENVELOPES, no ato 

da abertura da sessão do Pregão. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR 

 

 

 

Declaro para os devidos fins, que a empresa ____________________________, 

não está suspensa temporariamente de participar em Licitação pública, e que não possui 

impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Americana. 

 

Declaro, ainda, que a empresa em tela, não sofreu declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com as Administrações Públicas: Federal, Estaduais ou Municipais. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

(data) 

 

 

 

__________________________________ 

(representante legal) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO À SUA 

HABILITAÇÃO 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE DE SUPRIMENTOS  

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

IMPRESSÃO (OUTSOURCING) DE MÉDIO PORTE, COM CONTROLE DE NÚMERO 

DE CÓPIA/IMPRESSÕES, COM 124 MULTIFUNCIONAIS E 100 IMPRESSORAS 

DISTRIBUÍDAS EM TODO O MUNICÍPIO”. 

 

 

Prezados Senhores:  

A empresa ________ (Nome da Empresa)_________, estabelecida à __________(Endereço 

Completo)__________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº__________________, declara sob 

as penalidades cabíveis a inexistência de fato superveniente impeditivo a sua participação no 

Pregão Presencial Nº 038/2021. 

 

Atenciosamente, 

 

_________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Cargo:  

Carteira de Identidade n.º 

CPF n.º 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO REFERENTE AO CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO  

XXXIII DO ART.  7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL: N.º 038/2021 

 

(Nome da empresa) __________________________________________________ inscrita no 

CNPJ n.º ______________________________________ por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr. (a) _____________________________________________ portador(a) da Carteira 

de Identidade n.º ______________________ e CPF n.º _______________________________, 

DECLARA para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

 

 

_________________________________ 

(data) 

 

__________________________________ 

(representante legal) 

 

 

(OBSERVAÇÃO: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 

TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA 

HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP) 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, 

que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, 

nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui 

qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declaro conhecer na 

íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista 

somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei 

complementar, no procedimento licitatório do Pregão nº 038/2021, realizado pela Prefeitura 

Municipal de Americana. 

 

 

_______________________________ 

(Local e Data) 

 

________________________________ 

(Assinatura, Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO VIII  -   Minuta Do Contrato 

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AMERICANA E A EMPRESA  “________” PARA A “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

IMPRESSÃO (OUTSOURCING) DE MÉDIO PORTE, COM CONTROLE DE NÚMERO 

DE CÓPIA/IMPRESSÕES, COM 124 MULTIFUNCIONAIS E 100 IMPRESSORAS 

DISTRIBUÍDAS EM TODO O MUNICÍPIO”. 

 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AMERICANA, pessoa jurídica de direito  público interno, com sede à Avenida Brasil,  n.º  85,  

nesta  cidade, CNPJ número 45.781.176/0001-66, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, 

Francisco Antonio Sardelli,  empresário, casado, portador da cédula de identidade RG nº 

8.082.267-8, CPF nº 871.309.208-15, residente e domiciliado, nesta cidade, doravante 

denominada simplesmente "PREFEITURA" e, de outro lado a empresa ______________., com  

sede a Rua _____________, n.º __, na cidade de __________ (___), com CNPJ (MF) 

____________, Inscrição Estadual ___________, neste ato representada pelo Sr. 

________________, (cargo-ocupado), portador do R.G. n.º ______, CPF _________, residente e 

domiciliado à Rua _________, n.º ____ – Bairro ______, na cidade de _________ (___), 

doravante denominada simplesmente "CONTRATADA",  tem entre si, como justo e acertado, o 

presente instrumento, que reger-se-á segundo as cláusulas e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  

1.1. Através de Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Presencial n.º 038/2021, 

Processo Administrativo de n.º 7.785/2021, a "PREFEITURA" selecionou e ajusta com a 

"CONTRATADA” A “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 

(OUTSOURCING) DE MÉDIO PORTE, COM CONTROLE DE NÚMERO DE 

CÓPIA/IMPRESSÕES, COM 124 MULTIFUNCIONAIS E 100 IMPRESSORAS 

DISTRIBUÍDAS EM TODO O MUNICÍPIO”, no valor e de conformidade com o que segue:  

 
ITEM  UNIDADE  DESCRIÇÃO  ESTIMATIVA 

MÁXIMA  

VALOR 

UNIT. R$  

VALOR TOTAL 

MENSAL R$  

VALOR TOTAL 

ANUAL R$  

01 Serviço IMPRESSÃO/CÓPIA - 

P&B (A4) , 

CONFORME TERMO 

DE REFERENCIA  
 

700.000    

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO 

2.1. Face ao disposto na cláusula primeira, e de acordo com a proposta apresentada, a 

“PREFEITURA" ajusta com a "CONTRATADA" os serviços objeto da licitação pelo valor  

unitário por cópia/impressão de R$ _____ (_____); valor mensal estimado máximo de R$ 

________ (______) e valor total anual estimado máximo de R$ _______ (___________). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE DE PREÇOS E DO 

PRAZO 

 

DO PAGAMENTO 

3.1. A Prefeitura Municipal de Americana se compromete a realizar o pagamento à 

"CONTRATADA" de acordo com a proposta apresentada pela mesma, ou seja, o pagamento será 
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efetuado exclusivamente na quinta-feira após o 28º (vigésimo oitavo) dia corrido do aceite da nota 

fiscal. 

3.1.1 - Ocorrendo erro na apresentação de faturas, as mesmas serão devolvidas ao fornecedor para 

retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova 

fatura devidamente retificada, iniciando nova contagem de tempo, não sendo devida, neste caso, 

correção sobre os valores. 

3.1.2 - Para comprovação da obrigação prevista na cláusula 5ª, b deste instrumento, a contratada 

deverá comprovar a Regularidade Fiscal, mediante apresentação, junto à Nota Fiscal/Fatura, de 

cópia, da Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal (Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo contribuições sociais, nos 

termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014) e a Certidão de Regularidade Fiscal – 

CRF do FGTS. 

3.1.3 - O não-pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três 

centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo 

pagamento.  

 

3.2. Somente haverá reajuste de preços se assim permitir a Legislação Federal e após decorrido o 

período de 12 meses da apresentação da proposta. O índice adotado é o IPCA/IBGE ou outro que 

venha substituí-lo. 

 

3.3. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste 

instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, II 

da lei 8666/93. 

 

3.4. Os serviços deverão ser executados com observância das especificações e quantidades 

constantes no Anexo IX do Edital do Pregão Presencial nº 038/2021 que integra este termo 

independente de transcrição. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS  
A licitante vencedora será remunerada, desde que cumpra a obrigação, com os recursos 

financeiros previstos nas dotações orçamentárias: 

- 02.09.02.33.90.40 – Fichas 399, 1315 – Secretaria de Educação; 

- 02.09.03.33.90.40 – Fichas 434, 435, 465, 466 – Secretaria de Educação; 

- 02.05.01.33.90.40 – Ficha 155 – Secretaria de Administração; 

- 02.14.03.33.90.40 – Ficha 1021 – Secretaria de Saúde; 

- 02.14.01.33.90.40 – Ficha 975 – Secretaria de Saúde;  

- 02.14.02.33.90.40 – Ficha 1009 – Secretaria de Saúde; 

- 02.13.01.33.90.40 – Ficha 685 – Secretaria de Ação Social. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA: DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 

 

5.1. São obrigações da CONTRATADA além daquelas arroladas nos Anexos I e IX do Edital do 

Pregão nº 038/2021: 

a) O pagamento de todos os tributos quer municipais, estaduais e federais, que incidam ou venham 

a incidir sobre a contratação ora ajustada. 

b)  Manter e comprovar, quando a administração solicitar, durante toda a execução do contrato, as 

obrigações de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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CLÁUSULA SEXTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

O regime de execução do contrato é o de empreitada por preço unitário. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES E DA MULTA  
 

Pela desistência ou inexecução total ou parcial do contrato, sujeitar-se-á a "CONTRATADA" à 

aplicação das seguintes penalidades: 

 

I – multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento ou 

cumprimento irregular de quaisquer obrigações ou, ainda, no caso de rescisão administrativa por 

ato de sua responsabilidade; 

 

II – multa de 1% (um por cento) por dia em que ocorrer atraso ou descumprimento na prestação do 

objeto licitado, sem justificativa aceita pela Administração, calculada sobre o valor do contrato até 

o 5º dia útil, após o que aplicar-se-á a multa, prevista no item I desta cláusula; 

 

III - As multas previstas nos incisos anteriores serão descontadas em moeda corrente dos 

pagamentos eventualmente devidos a “CONTRATADA”, ou cobradas administrativa ou 

judicialmente; 

 

IV - Além das estipulações constantes deste contrato, se sujeita a “CONTRATADA” às demais 

penalidades prescritas no artigo 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, 

preconizadas, inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 11.09.90). 

 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO 

 

O contrato poderá ser rescindido pela "Prefeitura", no todo ou em parte, de pleno direito, em 

qualquer tempo, isento de quaisquer ônus ou responsabilidades, independentemente de ação, 

notificação ou interpelação judicial, quando se verificar: 

 

I - O descumprimento das cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

III - A paralisação do fornecimento/serviços sem justa causa e sem prévia comunicação à 

Prefeitura Municipal; 

IV - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação, cisão ou fusão da contratada 

com outrem e a cessão ou transferência, total ou parcial, deste instrumento, sem expressa anuência 

da Prefeitura; 

V - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

VI - O descumprimento à Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que rege as licitações; 

 

Parágrafo Único: Ficam assegurados à “Contratante” os direitos de rescisão administrativa, 

enunciados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993. 
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CLÁUSULA NONA: DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO E  

DA LEGISLAÇÃO 

 

I - Faz parte integrante deste instrumento, o Procedimento Administrativo n.º 7.785/2021, Pregão 

Presencial n.º 038/2021, e especialmente a íntegra da proposta da contratada; 

 

II - Este contrato é regido pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações  

posteriores.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO   
Fica eleito o foro desta cidade e Comarca de Americana, com exclusão de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja para solucionar questões oriundas do presente contrato não resolvidas 

administrativamente. 

 

Por estarem de pleno e perfeito acordo, foi lavrado o presente instrumento, em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, que vai assinado pelas partes e pelas testemunhas de rol abaixo. 

 

Prefeitura Municipal de Americana, aos ____ de _____________ de 2021. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

Francisco Antonio Sardelli 

Prefeito Municipal  

 

 

 

___________________________________ 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 
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ANEXO IX – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para locação de 224 

(duzentos e vinte e quadro) impressoras, sendo 124 (cento e vinte e quatro) do tipo multifuncional 

laser ou LED monocromáticas (P&B), tamanho até A4 e 100 (cem) do tipo impressora laser ou 

LED monocromáticas (P&B), tamanho até A4, compartilhando uma estimativa de 700.000 

cópias/impressões por mês A4, abrangendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 

fornecimento e destinação final de toner, revelador, cilindro e demais suprimentos e ações 

administrativas, tais como o controle de manutenção e limpeza dos equipamentos, emissão de 

relatórios gerenciais etc., tudo em conformidade com as condições, quantidades, características e 

especificações mínimas contidas deste Edital. 

 

DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

- Equipamentos novos ou seminovos, em regime de locação, assistência técnica e 

manutenção „on-site‟ com fornecimento de insumos; 

 

- Deverão ser observadas as especificações técnicas mínimas e as quantidades, por modelo 

de equipamento, previstas neste termo de referência; 

 

- 01 Funcionário/técnico residente “on-site” para prestar serviços, dentro nas dependências 

da CONTRATANTE; 

 

- Efetuar a substituição “imediata” de suprimentos das impressoras/copiadoras quando 

solicitado pelo usuário/setor; 

 

- Fornecer os Suprimentos/Consumíveis 100% novos (Cartuchos de Toner, Kit de Imagem, 

Kit de Manutenção e Peças); 

 

- Entregar os equipamentos no prazo previsto no tópico 7 deste Anexo. 

 

- Entregar, distribuir, instalar e configurar todos os equipamentos nos locais estabelecidos de 

acordo com a programação a ser definida pela CONTRATANTE; 

 

- A assistência técnica deverá compreender a manutenção preventiva (que consiste em 

atendimentos regulares e uma série de procedimentos destinados a manter os equipamentos 

em seu perfeito estado de uso compreendendo inclusive, substituições de peças, ajustes e 

reparos necessários) e corretiva, nos casos em que o equipamento apresentar problema que 

impeça seu perfeito funcionamento; 

 

 

- A CONTRATADA deverá ainda disponibilizar equipamentos de „BACKUP‟ do mesmo 

modelo e funcionalidades, a fim de substituir os mesmos que não puderem ser consertados 

dentro do prazo estabelecido no SLA e precisarem ser retirados para reparo ou troca por 

qualquer tipo de defeito; 
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ESTIMATIVA MENSAL: 
 

IMPRESSÃO/CÓPIA - P&B (A4) 700.000 

 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DOS MODELOS DE EQUIPAMENTOS 

 

Modelo - MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMÁTICO (P&B), 

TAMANHO ATÉ A4: 
- Quantidade: 124 unidades; 

- Tipo do equipamento: Multifuncional Laser ou Led Monocromático; 

- Funções: Impressão, Cópia e Digitalização; 

- Velocidade de impressão e cópia: 57 PPM ou acima, no formato A4 ou Carta; 

- Velocidade de digitalização - monocromática: 57 PPM ou acima, no formato A4 ou Carta; 

- Velocidade de digitalização - colorida: 45 PPM ou acima, no formato A4 ou Carta; 

- Impressão duplex automático; 

- Digitalização duplex em passada única; 

- Digitalização: Pasta de Rede, USB e E-mail; 

- Capacidade de entrada: 500 folhas ou acima; 

- Capacidade do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 100 folhas ou acima; 

- Capacidade de saída: 500 folhas ou acima; 

- Conexões: Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0; 

- Processador: 800mhz ou acima; 

- Memória: 1,5 GB ou acima; 

- Disco Rígido: 320GB ou acima; 

- Porta USB 2.0 para impressão direta; 

- Volume mensal de páginas recomendado: 5.000 a 28.000 páginas ou acima; 

 

Modelo - IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICO (P&B), TAMANHO ATÉ 

A4: 
- Quantidade: 100 unidades; 

- Funções: Impressão; 

- Tipo do equipamento: Impressora Laser ou Led Monocromático; 

- Velocidade de impressão: 42 PPM ou acima, no formato A4 ou Carta; 

- Impressão Duplex automática; 

- Capacidade de entrada: 500 folhas ou acima; 

- Capacidade de saída: 250 folhas ou acima; 

- Conexões: Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0; 

- Processador: 540mhz ou acima; 

- Memória: 128MB ou acima; 

- Porta USB 2.0 para impressão direta; 

- Volume mensal de páginas recomendado: 1.500 a 5.000 páginas ou acima; 

 

Deverá ser apresentado marca, modelo e folha de especificações (datasheet) do equipamento 

ofertado 
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1 - RELATÓRIOS 

1.1 No final de cada mês a Contratada deverá fornecer, em meio eletrônico, os seguintes relatórios 

individualizados por equipamento, indicando: 

a) Relatório detalhando o uso do parque de impressão, por centro de custo; 

b) Relatório de ocorrências no mês, indicando equipamentos parados por problemas de 

manutenção. 

 

 

2 - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO 

2.1 Deverá ser prestada assistência técnica aos equipamentos disponíveis, sem custo adicional em 

relação ao preço contratado; 

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

e/ou corretiva; 

2.3 A CONTRATADA deverá prestar assistência em horário comercial, para atendimento ao 

equipamento locado; 

2.4 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 02 (duas) horas; 

2.5 A CONTRATADA deverá arcar com as despesas relativas à troca e destinação final de toner, 

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

Assim a CONTRATADA ficará responsável pelo devido recolhimento dos suprimentos utilizados, 

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

ser tratados de forma ambientalmente adequada, respeitada a legislação ambiental; 

 

 

3. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

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: 

· Fazer revisão do equipamento por ocasião da troca de suprimentos; 

· Verificar o estado geral de conservação dos equipamentos e providenciar substituição dos 

mesmos sempre que for necessário; 

· Providenciar revisão geral de todos os itens previstos no Manual de Operações de acordo com a 

recomendação do fabricante; 

· 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; 

- Verificar e corrigir, se necessário, o perfeito engate das gavetas alimentadoras de papel; 

- Limpar todos os mecanismos do equipamento; 

- Substituir peças, acessórios e componentes eletrônicos cujo prazo de vida útil esteja 

vencido. 



Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 

Pregão Presencial nº 038/2021                            Pág.29 /39    

 

Trimestralmente e/ou quando necessário 

- 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. 

 

3.2 A manutenção corretiva deverá ocorrer: 

- sempre que necessário para substituição de um componente do equipamento por desgaste ou 

quebra do mesmo; 

- sempre que surgirem falhas ou defeitos na impressão (riscos nas cópias, áreas brancas, etc.); 

 

3.2.1. A CONTRATADA deverá iniciar a manutenção corretiva em um prazo máximo de 2(duas) 

horas após a notificação por parte da CONTRATANTE, respeitando os horários definidos pela 

CONTRATANTE para essa tarefa. Caso o período de manutenção do equipamento seja superior a 

04 (quatro) horas, deverá ser substituído por equipamento que cumpra todas as especificações 

técnicas indicadas pela CONTRATANTE. 

 

3.2.2 A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes e avarias; 

 

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

locados, desobrigando a CONTRATANTE de qualquer ônus, encargos, deveres e 

responsabilidade por defeitos, vícios aparentes ou ocultos, ou funcionamento insatisfatório dos 

aludidos bens e acidentes. 

 

4 - SUPERVISÃO 

 

4.1 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. 

 

5 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

Sem prejuízo das disposições das cláusulas e anexos deste Contrato, e em cumprimento as 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: 

 

5.1 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 

 

5.2 Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento de toner, troca de cilindro e revelador, 

e demais suprimentos, quando aplicável, necessários ao fiel cumprimento do objeto sob o contrato. 

 

5.3 Atender aos chamados de reposição extra de suprimentos no prazo máximo de 4 (quatro) horas 

a contar da data de solicitação da CONTRATANTE. 

 

5.4 Fornecer à CONTRATANTE manual de instruções de uso de todos os equipamentos 

destinados ao serviço contratado. 
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5.5 Designar um técnico para instalar os equipamentos e treinar o pessoal da CONTRATANTE 

responsável pela operação dos mesmos, devendo o treinamento ser ministrado nos próprios locais 

das instalações, ficando as despesas a expensas da CONTRATADA. 

 

5.6 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; 

 

5.7 Arcar com todas as despesas e encargos fiscais, previdenciários, sociais, seguros obrigatórios, 

seguro contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, de terceiros, inclusive danos causados por 

causas naturais tais como raios, enchentes, etc.; 

 

5.8 Executar manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, incluindo os serviços de troca 

de peças, lubrificação, bem como substituição de peças desgastadas: 

a) 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; 

b) implementar soluções tecnológicas que permitam melhorias do controle de desperdício de 

papel. 

 

5.9 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; 

 

5.10 A Contratada deve observar a legislação trabalhista, inclusive quanto à jornada de trabalho e 

outras disposições previstas em normas coletivas da categoria profissional; 

 

5.11 Observar as normas relativas à segurança da operação; 

 

5.12 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; 

 

5.13 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; 

 

5.14 Substituir o equipamento, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por motivo de reparos 

mecânicos, má conservação, condições de segurança, higiene ou limpeza. A CONTRATANTE 

poderá inspecionar regularmente os equipamentos e, se constatar alguma irregularidade, notificará 

a CONTRATADA; 

 

5.15 Substituir os equipamentos, quando solicitado por escrito pela CONTRATANTE, no prazo 

máximo de 2 (dois) dias úteis, a partir do recebimento de notificação; 

 

5.16 Entregar e retirar os equipamentos substituídos sem cobrança de taxa; 

 

5.17 Providenciar treinamentos e reciclagens necessários para garantir a execução dos trabalhos 

dentro dos níveis de qualidade desejados; 
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5.18 Assegurar que todo o empregado, na execução dos serviços contratados, que cometer falta 

disciplinar qualificada como de natureza grave não deverá ser mantido em serviço; 

 

5.19 Atender, de imediato, as solicitações da CONTRATANTE quanto às substituições de 

empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços 

objeto da licitação; 

 

5.20 Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes da execução do contrato; 

 

5.21 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; 

 

5.22 Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar à CONTRATANTE, por meio de 

líder ou diretamente, quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom 

andamento ou o resultado final dos serviços; 

 

5.23 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 as disposições de sua competência estabelecidas na Lei Estadual 

no 12.300, de 02/08/2010, quanto à produção, acondicionamento e destinação final de resíduos 

sólidos; 

 

5.24 Garantir disponibilidade para eventuais remanejamentos, mediante solicitação da 

CONTRATANTE; 

 

5.25 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; 

 

5.26 Disponibilizar os aplicativos de gerenciamento, inventário e contabilização para a 

CONTRATANTE, possibilitando controle de todos os dispositivos e acesso a relatórios gerenciais 

de utilização por usuário, permitindo efetivo controle da operação; 

 

 

6 - OBRIGACÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

6.1 Indicar o responsável pela gestão do contrato, a quem competirá a fiscalização dos serviços, a 

qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informações do 

seu andamento; 

 

6.2 Efetuar pagamentos de acordo com o estabelecido em contrato. 

 

6.3 Disponibilizar local para o armazenamento dos suprimentos. 

 

6.4 Disponibilizar pontos de rede para os equipamentos. 

 

6.5 Disponibilizar pontos de conexão elétrica para os equipamentos. 
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7- DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

Prazo de entrega dos equipamentos:   

20 dias úteis a partir da assinatura do contrato. 

 

Local de Entrega: 

De acordo com a planilha de endereços em anexo. 

Sempre com acompanhamento das Unidades de TI de cada Secretaria envolvida. (Educação, 

Saúde e Administração) 

 

Atestado Técnico: 

Comprovação da Certidão ou Atestado de Capacidade Técnica Operacional fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão da licitante para o fornecimento de 

prestação de serviço similar (considerando 60% da quantidade de impressoras a serem locadas, 

conforme súmula 24 de TCE/SP). 

 

Visita Técnica: 

O LICITANTE deverá agendar Vistoria Técnica através do e-mail suporte@americana.sp.gov.br 

para reconhecimento dos padrões técnicos e estrutura existente na Prefeitura de Americana. 

 

Subcontratação: 

É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste edital; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:suporte@americana.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 

Pregão Presencial nº 038/2021                            Pág.33 /39    

 

 

ANEXO  X – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DA EMPRESA, DE 

SERVIDORES COM VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 
 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF nº (000), sediada (Endereço Completo), DECLARA, sob as penas 

da lei, que até a presente data, para os fins a quem possa interessar, que não possui em seu quadro 

de sócios e/ou dirigentes: membro, servidor ou dirigente, do órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação, nos termos previstos no artigo 9º da Lei 8.666/93. 

 

    

(Local e Data) 

 

 

______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o número do CNPJ e entregue à Pregoeira, FORA DOS ENVELOPES no momento da 

abertura da sessão do Pregão. 
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ANEXO XI – RELAÇÃO DE ENDEREÇOS 

 

 

Planilha de Endereços 
      

Qt Local | Setor Endereço 

   SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO    

1  Defesa Civil   Rua das Poncianas, 1225  

2  Tiro de Guerra   Av. Florindo Cibin, 2675  

3  Junta do Serviço Militar   Rua Ítalo Boscheiro, 220  

4  Fundo de Solidariedade   Rua Antonio Frezzarim, 412  

5  Cemitério Saudade   Rua São Matheus, 280  

6  Cemitério Parque Gramado   Av. da Amizade, s/nº  

7  Regional Parque Gramado   Rua Alfredo Spinola de Melo, 360  

8  Regional São Vito   Av. Paschoal Ardito, 1221  

9  Regional Cidade Jardim   Ruas das Rosas, 473  

10  Regional Zanaga   Av. Candido Portinari, 585  

11  Regional Praia Azul   Rua Heitor Siqueira, 714  

12  Rodoviária (Administração)   Rua Ítalo Boscheiro, 220  

13  Rodoviária (Cartões) - Transportes   Rua Ítalo Boscheiro, 220  

14  Unidade de Parques  e Jardins - Aborização   Av Izolina Geminiano Rosa, 1550  

15  Aeroporto   Rodovia Luiz de Queiroz  

16  Secretaria de Obras - Setor Multas   Avenida Bandeirantes, 600  

17  Secretaria de Obras    Avenida Bandeirantes, 600  

18  Garagem Municipal - UTI/ULP   Rua das Siriemas, s/n  

19  Unidade de Serviços Urbanos   Avenida Bandeirantes, 600  

20  Bombeiros   Avenida Bandeirantes, 2330  

21  Secretaria de Cultura e Turismo   Avenida Brasil, 1293 - CCL  

22  Biblioteca Municipal   Praça Comendador Muller  

23  OMA   Rua Itacolomi, 1013  

24  Teatro Lulu Benencase   Rua Gonçalves Dias, 696  

25  Teatro Elis Regina   Rua Piauí, 80   

26  Casa Hermamm Muller   R. Carioba, 2001 - Carioba  

27  Escola de Musica   Avenida Brasil,  1293 - CCL  

28  Parque Ecológico (NEA)   Av. Brasil, 2525 - Pq. Res. Nardin  

29  Jardim Botânico   Rua Abrahim Abraham s/nº  

30  Parque Ecológico (ADM)   Av. Brasil, 2525 - Pq. Res. Nardin  

31  Auditório Vila Americana    Av. Brasil, 85 - 1o andar  

      

   SECRETARIA DE EDUCAÇÃO    

32  CAIC Prof. Sylvino Chinelatto   Rua dos Ideias, s/n  

33  CIEP Prof. Anísio Spínola Teixeira   Rua Humberto Pollo, 200  

34  CIEP Prof. Maria Nilde Mascelani   Rua Nara Leão, s/n  

35  CIEP Prof. Milton Santos   Rua Felício Zamperlin, 200  

36  CIEP Prof. Octávio César Borghi   Rua das Hortências, 1550  

37  CIEP Prof. Oniva de Moura Brizola   Rua Ari Barroso, 105  

38  CIEP Prof. Philomena Magaly M. Rossetti   Rua Chucri Zogbi, 10  

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiSmFyZGltIEJvdFx1MDBlMm5pY28iLCJhZGRyZXNzIjoiUnVhIEFicmFoaW0gQWJyYWhhbSBzXC9uXHUwMGJhLCBQcS4gUmVzaWRlbmNpYWwgTmFyZGluaSwgQW1lcmljYW5hIiwibGF0aXR1ZGUiOi0yMi43NTczNywibG9uZ2l0dWRlIjotNDcuMzUyMzUsInByb3ZpZGVyTmFtZSI6ImZhY2Vib29rIiwicHJvdmlkZXJJZCI6MTYyMTQxMDkzODM5MzAyfQ==?link=addresses&fb_locale=pt_BR&ref=facebook
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39  EMEF Darcy Ribeiro   Rua da Igualdade, 65  

40  EMEF Florestan Fernandes   Rua Japão, 701  

41  EMEF Paulo Freire   Rua Jales, 61  

42  EMEF Jonas Arruda Correa Filho   Rua Francisco Lapierre, 787  

43  Casa da Criança Arapiranga   Rua da Esperança, 50  

44  Casa da Criança Araúna   Rua dos Colibris, 721  

45  Casa da Criança Bitu / Baeti   Rua China, 271  

46  Casa da Criança Curió   Rua Afonso Arinos, 145  

47  Casa da Criança Graúna   Rua dos Lírios, 1090  

48  Casa da Criança Juriti   Rua Solimões, 850  

49  Casa da Criança Maíra   Rua Ary Dell’Agnese, 321  

50  Casa da Criança Manacá   Rua São Vito, 1363  

51  Casa da Criança Panamby   Rua Maranhão, 1610  

52  Creche Wanda Pollo Muller   Rua Serra do Mar, 450  

53  Casa da Criança Pitanga   Rua Yolanda L. Camargo, 40  

54  Casa da Criança Tahira   Rua Itanhaem, 311  

55  Casa da Criança Urupê   Rua Caetano de Campos, 30  

56  Casa de Criança Taraguá   Rua José Frigeri, 270  

57  Casa da Criança Jaguari   Rua Lucio Alves, 150  

58  Creche Anajá   Rua dos Liláses, 611  

59  Creche CAIC    Rua dos Ideais, s/n  

60  Creche Chuí   Rua dos Tucanos, 256  

61  Creche Curimã   Rua George Moutran, 475  

62  Creche Majoí   Rua Maestro Silvio Bianchi, 49  

63  Creche Maracá    Rua das Primaveras, 65  

64  Creche Taperá   Rua São Joaquim, 650  

65  EMEI Araçari    Rua João Crivelari, 51  

66  EMEI Aracati   Rua Ary Meirelles, 907  

67  EMEI Aracy   Rua Emilio Colombo, 240  

68  EMEI Bacuri   Rua Sete de Setembro, 22  

69  EMEI Batuira   Rua Humberto Casagrande, 635  

70  EMEI Carandá   Rua dos Tucanos, 200  

71  EMEI Ceci    Rua Albino Basseto, 250  

72  EMEI Corimbó   Rua dos Jequitibás, 881  

73  EMEI Cunhataí   Rua dos Netunos, 265  

74  EMEI Curumim   Rua Agostinho Piloto, 52  

75  EMEI Indaiá    Rua São Miguel, 280  

76  EMEI Jacina   Av. Paulista, 270  

77  EMEI Jacy    Rua Osni Martinelli, 37  

78  EMEI Manaí   Rua Guarujá, 480  

79  EMEI Patativa   Rua Afonso Schimidt, 920  

80  EMEI Paturi   Rua Ernesto Furini, 290  

81  EMEI Potira   Rua Francisco de Assis, 184  

82  EMEI Sabiá   Av. Amábile Boer, 713  

83  EMEI Tangará   Rua Venezuela, 133  

84  C.I. Tempo de Viver   Rua Carlos Beloto, 15  

85  C. I. Mãos que Acolhem   Rua Cuba, 735  

86  Casa do Conto   Rua Carioba, 113  

87  Merenda escolar   Rua Francisco Lapierre, 787  
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88  Gabinete da Secretaria   Rua dos Professores, 40  

89  Creche Tupã   Rua Dante Rossi, s/n  

90  UNIVESP   Rua das Hortências, 1555  

91  RH Secretaria   Rua dos Professores, 40  

92  A defnir   a definir  

93  A definir   a definir  

94  A definir   a definir  

95  A definir   a definir  

      

   SECRETARIA DE SAÚDE    

96  Unidade 01 - Mathiensen    Rua Alfazemas, 316   

97  Unidade 01 - Mathiensen  - consultório   Rua Alfazemas, 316   

98  Unidade 01 - Mathiensen  - consultório   Rua Alfazemas, 316   

99  Unidade 01 - Mathiensen  - consultório   Rua Alfazemas, 316   

100  Unidade 02 - ESF Praia Azul  - consultório   Rua Pará, 406   

101  Unidade 02 - ESF Praia Azul  - consultório   Rua Pará, 406   

102  Unidade 02 - ESF Praia Azul  - consultório   Rua Pará, 406   

103  Unidade 02 - ESF Praia Azul  - consultório   Rua Pará, 406   

104  Unidade 03 - UBS São Vito   Rua Chucri Zogbi, 540   

105  Unidade 03 - UBS São Vito  - consultório   Rua Chucri Zogbi, 540   

106  Unidade 03 - UBS São Vito  - consultório   Rua Chucri Zogbi, 540   

107  Unidade 03 - UBS São Vito  - consultório   Rua Chucri Zogbi, 540   

108  Unidade 04 - UBS Guanabara   Rua Jacarepaguá, 320   

109  Unidade 05 - UBS - Vila Dainese   Rua Joaquim Pupo, s/n  

110  Unidade 06 - UBS - Jardim Ipiranga   Rua Itambé, 236   

111  Unidade 06 - UBS - Jardim Ipiranga  - consultório   Rua Itambé, 236   

112  Unidade 06 - UBS - Jardim Ipiranga - consultório   Rua Itambé, 236   

113  Unidade 06 - UBS - Jardim Ipiranga - consultório   Rua Itambé, 236   

114  Unidade 08 - ESF Alvorada   Rua Asteróides, 268   

115  Unidade 08 - ESF Alvorada  - consultório   Rua Asteróides, 268   

116  Unidade 08 - ESF Alvorada  - consultório   Rua Asteróides, 268   

117  Unidade 08 - ESF Alvorada  - consultório   Rua Asteróides, 268   

118  Unidade 09 - UBS Cariobinha   Rua São Simão, 522   

119  Unidade 09 - UBS Cariobinha  - consultório   Rua São Simão, 522   

120  Unidade 09 - UBS Cariobinha  - consultório   Rua São Simão, 522   

121  Unidade 09 - UBS Cariobinha  - consultório   Rua São Simão, 522   

122  Unidade 11 - Parque Gramado    Av. da Amizade - s/n  

123  Unidade 11 - Parque Gramado  - consultório   Av. da Amizade - s/n  

124  Unidade 11 - Parque Gramado  - consultório   Av. da Amizade - s/n  

125  Unidade 11 - Parque Gramado  - consultório   Av. da Amizade - s/n  

126  Unidade 12 -  UBS São Luiz - Boer   Rua Galdina Guimarães Santarosa, 205   

127  Unidade 12 -  UBS São Luiz - Boer  - consultório   Rua Galdina Guimarães Santarosa, 205   

128  Unidade 12 -  UBS São Luiz - Boer   - consultório   Rua Galdina Guimarães Santarosa, 205   

129  Unidade 12 -  UBS São Luiz - Boer  - consultório   Rua Galdina Guimarães Santarosa, 205   

130  Unidade 13 -  ESF Zanaga II   Rua Ademar Tavares, 185   

131  Unidade 13 -  ESF Zanaga II  - consultório   Rua Ademar Tavares, 185   

132  Unidade 13 -  ESF Zanaga II  - consultório   Rua Ademar Tavares, 185   

133  Unidade 13 -  ESF Zanaga II  - consultório   Rua Ademar Tavares, 185   

134  Unidade 14 - ESF Jardim Brasil   Rua Benedito Aparecido Bertosse, 480   
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135  Unidade 14 - ESF Jardim Brasil  - consultório   Rua Benedito Aparecido Bertosse, 480   

136  Unidade 14 - ESF Jardim Brasil  - consultório   Rua Benedito Aparecido Bertosse, 480   

137  Unidade 14 - ESF Jardim Brasil  - consultório   Rua Benedito Aparecido Bertosse, 480   

138  Unidade 15 - UBS São Domingos   Rua Salvador Giordano, 320  

139  Unidade 15 - UBS São Domingos  - consultório   Rua Salvador Giordano, 320  

140  Unidade 15 - UBS São Domingos  - consultório   Rua Salvador Giordano, 320  

141  Unidade 15 - UBS São Domingos  - consultório   Rua Salvador Giordano, 320  

142  Unidade 16 - UBS Vila Galo   Rua Quintino Bocaiúva, 1250  

143  Unidade 16 - UBS Vila Galo  - consultório   Rua Quintino Bocaiúva, 1250  

144  Unidade 16 - UBS Vila Galo  - consultório   Rua Quintino Bocaiúva, 1250  

145  Unidade 16 - UBS Vila Galo  - consultório   Rua Quintino Bocaiúva, 1250  

146  Unidade 17 - UBS São José -   Rua Agostinho Turrão, 150  

147  Unidade 17 - UBS São José   - consultório   Rua Agostinho Turrão, 150  

148  Unidade 17 - UBS São José   - consultório   Rua Agostinho Turrão, 150  

149  Unidade 17 - UBS São José -  consultório   Rua Agostinho Turrão, 150  

150  Unidade 19 - ESF Parque Liberdade   Av. Serra do Mar, 310  

151  Unidade 19 - ESF Parque Liberdade  - consultório   Av. Serra do Mar, 310  

152  Unidade 19 - ESF Parque Liberdade  - consultório   Av. Serra do Mar, 310  

153  Unidade 19 - ESF Parque Liberdade  - consultório   Av. Serra do Mar, 310  

154  Unidade 20 - CEO   Rua Dom Pedro II, 81   

155  Unidade 20 - CEO -  consultório   Rua Dom Pedro II, 81   

156  Unidade 20   CEO -  consultório   Rua Dom Pedro II, 81   

157  Unidade 20 - CEO -  consultório   Rua Dom Pedro II, 81   

158  Unidade 21 - UBS - Parque das Nações    Rua Austrália, 288   

159  Unidade 21 - UBS - Parque das Nações - consultório   Rua Austrália, 288   

160  Unidade 21 - UBS - Parque das Nações - consultório   Rua Austrália, 288   

161  Unidade 21 - UBS - Parque das Nações - consultório   Rua Austrália, 288   

162  Unidade 23 - ESF Jaguari   Rua Inezita Barroso, 404   

163  Unidade 23 - ESF Jaguari - consultório   Rua Inezita Barroso, 404   

164  Unidade 23 - ESF Jaguari - consultório   Rua Inezita Barroso, 404   

165  Unidade 23 - ESF Jaguari - consultório   Rua Inezita Barroso, 404   

166  Unidade 24 - ESF Mário Covas   Rua Aliança, 648   

167  Unidade 24 - ESF Mário Covas - consultório   Rua Aliança, 648   

168  Unidade 24 - ESF Mário Covas - consultório   Rua Aliança, 648   

169  Unidade 24 - ESF Mário Covas - consultório   Rua Aliança, 648   

170  Unidade 25 - Jardim São Paulo - CAFI/UBS   Rua das Poncianas, 900   

171  Unidade 25 - Jardim São Paulo -  consultório   Rua das Poncianas, 900   

172  Unidade 25 - Jardim São Paulo - consultório   Rua das Poncianas, 900   

173  Unidade 25 - Jardim São Paulo - consultório   Rua das Poncianas, 900   

174  Clínica de Fonoaudiologia/Mamãe Nenê   Rua Luiz Delbem, 170   

175  UAD    Av Campos Sales, 317   

176  Almoxarifado Saúde    Rua Eugênio Bertini, 70   

177  Secretaria Saúde -Atenção Básica   Av. Bandeirantes, 2390  

178  Secretaria Saúde -Atenção Básica - coordenação   Av. Bandeirantes, 2390  

179  Clinica Modular do Zanaga   Rua Ademar Tavares, 185   

180  Unidade 07 - PA Zanaga   Rua Ari Barroso, 485   

181  Unidade 07 - PA Zanaga - consultório   Rua Ari Barroso, 485   

182  Unidade 07 - PA Zanaga  - consultório   Rua Ari Barroso, 485   

183  Unidade 07 - PA Zanaga  - farmácia   Rua Ari Barroso, 485   
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184  Unidade 07 - PA Zanaga  - consultório   Rua Ari Barroso, 485   

185  CAPS Adulto    Rua Florindo Cibim, 740  

186  CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)   Avenida de Cillo, 492  

187  CAPS Infantil    Rua Pernambuco, 739   

188  UPA - Cilos   Av. de Cillo, 2310   

189  Secretaria Saúde - UAA   Av. Bandeirantes, 2390  

190  Secretaria Saúde - STI - Informática   Av. Bandeirantes, 2390  

191  Secretaria Saúde - STI -   Av. Bandeirantes, 2390  

192  Secretaria Saúde  Compras   Av. Bandeirantes, 2390  

193  Secretaria Saúde - STI - 2o ANDAR   Av. Bandeirantes, 2390  

194  Secretaria Saúde - STI - Ouvidoria   Av. Bandeirantes, 2390  

195  Secretaria Saúde - STI - Transportes   Av. Bandeirantes, 2390  

196  Central de Regulação   Rua Marechal Deodoro, 168  

197  Núcleo de Especialidades I   Rua Primeiro de Maio, 421  

198  Núcleo de Especialidades II   Rua Primeiro de Maio, 421  

199  Núcleo de Especialidades III   Rua Primeiro de Maio, 421  

200  Núcleo de Especialidades IV   Rua Primeiro de Maio, 421  

201  Conselho Municipal de Saúde   Rua Presidente Vargas, 688  

202  Saude - Recursos Humanos   Av. Bandeirantes, 2390  

203   Nucleo de Especialidades V   Rua Primeiro de Maio, 421  

204  Secretaria Saúde - STI - Farmacia   Av. Bandeirantes, 2390  

205  Hospital Municipal - Laboratório   Av. da Saúde  

206  Sede Saúde (uso do Scretário)   Av. Bandeirantes, 2390  

207  Unidade de Vigilância em Saúde   Rua Hermes Fontes, 95  

208  Vigilância Epidemiológica   Rua Fernando de Camargo, 878   

209  PMCD/- Uvisa    Av. Heitor Siqueira, 1520   

210  PVCE    Rua Ana Almeida Pioli, s/n  

211  Zoonoses - Uvisa   Av. Heitor Siqueira, 1520   

212  SAE/DST - Uvisa - consultório   Av. Heitor Siqueira, 1520   

213  SAE/DST - Uvisa   Av. Heitor Siqueira, 1520   

214  Farmácia Central   Rua Anhanguera, 80  

      

   SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DIRETOS HUMANOS    

215  CRAS Praia Azul   Rua Maranhão, 1595   

216  CRAS Jardim N. Sra. Aparecida   Rua Caetano de Campos, s/n   

217  CRAS Vila Mathiensen   Rua dos Tucanos, 270   

218  CRAS São Jerônimo    Rua Carlos Vassalo, 392   

219  CRAS Guanabara   Rua da Tijuca, 182   

220  CRAS São Manoel   Rua São Thiago, 320  

222  Conselho Tutelar   Rua Dom Pedro II , 25  - Centro  

223  Creas   Rua Antonio Feliciano Castilho, 594 - Vila Amorim  

224  Cadastro Único / Casa de conselhos   Rua Dom Pedro II, nº 25 - Centro  
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ANEXO XII – MODELO DE TERMO DE VISITA 

 

 

 

                                                            

Atestamos que a empresa 

__________________________________________________________ 

____________________________________realizou visita técnica, para conhecimento da 

estrutura e condições dos locais em que serão alocados os equipamentos objeto deste 

certame. 

 

A visita técnica foi realizada no dia _____ de __________________ de 2021, tendo como 

responsável o Sr. __________________________________________, portador da cédula 

de identidade n.º _________________, emitida pela ________________. 

 

 

Americana (SP), _____  de  ______________  de  2021. 

 

 

                                             _________________________________________. 

                                                    Carimbo e assinatura do Funcionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


