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\\coNT Rn Tnçmo DE EM_REsn Rn _ _ocnçAo DE EauIRnMENTo DE IMRREssAo"

INTE _ SS _ O:..........-......Câmara Municipal De Hor_olândia
MOD _ ID nD E:..................Pregao _resencial nO 09/2013
RE GI _ DE E _ CU _ O:.........._ndire_o
_ICITA 4A O TIPO=..............Menor Preço
_ _ NTO _E GU :............_ei Federa1 lO.520/02, Lei _ederal 8.666/93
_RoC_SSo _MINISTRnTrvo:.....cMH 140/2013
_ ER TURh DO C_RT _ :.........Dia 13 de maio de 20l3, �s  l4:30h.
_CEBI_ NTO DAS PRO_OSTAS:...até dia J3 de maio de 20l3, às l4:30h.

A Câmara Municipal de Hortolândia, faz saber pelo presente EDITAL que,
de acordo com as disposiçóes do ATO Dn MESA _ 32 de 3l de maio de
2010, da Lei Tederal _. lO.520/02, da Lei Municipal 2.130/08, da Lei
Complementar _ l23/06, _ei _ederal nO ll.488/07 e da Lei Federal _.
8.666/93, encontra-se aberta a Licitaçao modalidade _N GhO _NS_NCI_
nO 09/2013, do tipo RNOR _NCO/ objeti_ando a CONT _TA_O DE _ NSA
P _ _OCh _O D_ _QUI_ _ NTO DE I_ NSSAO e que, at�  às 1a;30 bo_as do
_a J3 _ _io _ 2013, onde receberá docwnenta4ao e propostas, para o
certame acima especificado, conforme especificac�es  descritas no objeto
deste edital. Maiores informações encontram-se �  disposição dos
interessados na Rua Joseph Pau_ Julien Burlandy, _ 250, Parque Gabriel,
_ortolândia/SP, telefone Oxx19-3897-9900.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitaçâo serâo
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de
processamento do Preg�o,  ap�s  o credenciamento dos inte_essados que se
apresentarem para participar do certame.

1 - oB_To Dn _IcITnÇno:

Contratacào de empresa para locaç�o  de equipamento de impressao/c�pias
com franquia de 1.344.O00 c�pias  ao ano, em preto e branco distribuídas
em 28 máquinas e 120.OOO cópias ao ano coloridas, distribuidas em 02
máquinas, incluindo:
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a) assistência técnica preventiva e corretiva;
b) disponibilizaçâo de _ funcion�rio  com capacitaç�o  técnica;
c) backup de equipamento quando necessário;
d) reposição de ins wn os, inclusive papeli
e) instalac�o  física dos equipamentos de impressâa e padronizaçâo das
configurações;
f) software de bilhetagem;
g) servidor de impressão;
h) implementaçao da infraestrutura do active directory para servidor da
Câmara Municipal;
i) treinamento de usuários;
j) implementac�o  de controlador para contabilizaçao de impress�o;
k) serviço técnico estrutural de domínio,

2 - Esc _ cI_NTo E r_uGNAcAo

2._ - Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocat�rio  do preqáo, _ até 2 (dois)
__as utei_ ante_ da da ta fixada para a _ e_tura oficia1 do _es_o.

2.2 - As impuma4oes deverâo obrigatori_ente, se__ fo_ali_adas e
expostas suas ra2oes por escrito, devidamente assinadas, contendo CNPJ,
ra2ão socia_ e nome do representante que assinou, bem como endereço e
telefone da empresa, e protocolados na CnMh RA MUM_C_PA_ DE HORTOLÂND_A,
respeitado o pra2o supra citado.

2.3 - As impugnaçóes serão respondidas no prazo m�ximo  de 01 (um) dia,
a contar do seu recebimenta, sendo que a resposta será disponibili2ada
no ''site'' da Câmara: __. _ .s0.0o_.br

2.4 - Os licitantes deverão consultar diariamente o site da C _ RA,
para verificaçao de inclusão de adendos e/ou esclarecimentos deste
Edital, especialmente no dia anterior à sua realizacâo, senda de
exclusiva responsabilidade do interessado a obtençâo de adendos e/ou
esc_arecimentos, não podendo alegar desconhecimento relativo �s
informaçoes deste Edital.

3 - co ND rcoEs GE _ rs _ _ _ nR TrcI__ �Â  o
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3.1 - Poderão participar da presente licitaçâo todos quantos atuem no
ramo pertinente ao objeto desta licitaç�o,  que atenderem a todas as
exigências contidas neste Edital e em seus nnexos.

3.2 - Não paderâo participar da presente licitaçao as interessadas que
Se enCOntrem SOb O regime fallmentar, empreSa5 eStrange_raS qUe naO
funcionem no Pais, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas
para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam
c_prindo a sanção de suspensao do direito de licitar e contratar com a
Câmara Municipal de Hortolândia ou com o Município de Horto_ândia.

3.3 - As empresas que desejarem participar do pleito em epígrafe
deverão obrigatoriamente entregar ao pregoeiro dois envelopes fechados,
indicando respectivamente "_ROPOSTA,, e ''DOC _ NT A CA O'', contendo na
parte frontal externa o _ do pregáo, nome da empresa, local, data e
hora da realizaç�o  do certame.

3.4 - Licitantes que optarem por enviar seus envelopes via postal (com
AR - nviso de Recebimento), deverão remetê-los ao endereço constante do
preâmbulo deste edital aos cuidados do pregoeiro, sendo única e
exclusiva responsabilidade do interessado a entrega dos envelopes at�  o
pra2o e hor�rio  estipulados para a abertura do certame.

3.5 - Em nenh_a hipótese serão recebidos envelopes após a abertura do
primeiro envelope de proposta comercial pelo pregoeiro.

4 - DO C N DENCI AR NT O E DEC _ C�  O OBRI GA TORIA

_.1 - As licitantes deveráo se apresentar para credenciamento junto ao
pregoeiro por meio de um representante. O Credenciamento do
Representante Legal da Licitante, que nào seja Sócio ou Diretor da
Empresa, far-se-á mediante a apresentaç�o  de c�pia  de contrato social e
eventuais alteracôes junto com Carta de Credenciamento (conforme modelo
mE _O II) e/ou instrwnento público, com assinatura reconhecida em
cart�rio,  comprovando os necessários poderes para formu_ar verbalmente
1ances de preços, firmar declaracões, desistir ou apresentar as razões
de recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes
ao presente certame.

RuaJoseph PauIJulien 8urlandy,250 - Parque Gabriel- Hortolândia-SP - Cep:13.186-620
fone:_9-3897-9900 - w w w.cmh.sp.gov.br



______ __cAmARAmuNlclpALDEHoRToLANDlA ,

a___ _
o _ '_t_,,_ __'_ __ _ n _
_., o ' ' _, r,,

e__ __ Estado de Sâo iaulo
i6 __ _ :5_ _M! �'

4.2 - Ser�  admitido apenas wn Representante _egal por empresa, o qual
dever�  estar munido de Cédula de Identidade e no caso de Sócio ou
Diretor dever�  anexar cópia do contrato social e eventuais a1teracoes.

4.3 - A Empresa licitante deverá apresentar dec_ara4âo conforme _ _O
III, dando ciência de que c_pre plenamente os requisitos de
habi_itaç�o.

4.4 - ns licitantes que desejarem encaminhar seus envelopes por meio de
via postal com AR, deverâo apresentar a declaraçâo acima dentro de um
terceiro envelope, aos cuidados do pregoeiro, contendo na parte frontal
externa a palavra''DEC_nRA4ÂO'', o nO do pregao, nome da empresa, local,
data e hora da realizacão do certame.

_.5 - Todos os doc_entos relativos ao credenci_ento e a dec1ara_ao
ac _' a citados deverâo esta_ fora dog envelo0es da "0ro0osta co_ercial,
_e "doc _ enta �o  de h _ ilita ao".

4.6 - A ausência do credenciado importar�  na imediata exclusão da
licitante da sessâa de lances e a renúncia ao direito de manifestação
de interposi4âo de recursos.

5 - DA _ Ro_osTA

5._ - A proposta co_ercia_ deverá ser impressa, _ pape1 ti mb rado da
_presa, _ _ via, co_ suas paginas n_eradas e r0 rica_s, e a
últi&a datada e assinada pelo _epresentante _ega_ da _presa, em moeda
corrente nacional, com c_are2a, sem alternativas, emendas, rasuras,
entrelinhas ou no próprio formul�rio  que integra o presente edital,
devendo constar:

a) nome (identificaç�o)  da licitante, endereço, n_ero de telefone e/ou
fax, CEP e n_ero do CNRJ;

b) o preço apresentado deverá discriminar as caracteristicas do produto
cotado, que deve estar em conformidade com as descritas no m exo I
deste edita1, indicando o valor unitário e global, expresso em
a1garismos e indicar a marca/bandeira (uma unica);

5.2 - n simples participaç�o  neste certame implica:

a) na aceitação de todas as condiçôes estabelecidas neste edital e seus
aneXOS;
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b) que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o
objeto da _icitaçáo (a exemplo de impostos, taxas, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com
transporte), bem como os descontos porventura concedidos;
c) que a licitante vencedora se compromete a efetuar a entrega dos
produtos no preço e prazo constantes de sua proposta;
d) que o prazo de validade da proposta �  de 60 (sessenta) dias, contado
da data estipulada para sua entrega.

e) que, al�m  dos descontos constantes de sua proposta, se compromete quando
da entrega do objeto, a conceder descontos da tarifa promocianal ou qualquer
outra combinacao que implique em reduç�o  de preços dentro do principio de
tratamento isonômico, estendido para os usu�rios/clientes  com o mesmo perfil
de consumo.

6 - Do _C__ _ NTo _ _ _ NT0 DAS PRO_OS_A_ _ DOC _ MOS DE HA8 I_I_n_O

6.1 - No dia, hora e local designados neste edita_, o pregoeiro
receberá, em enve1opes distintos e devidamente fechados, as propostas
comerciais e os documentos exigidos para habi_itação. Os envelopes
deverâo estar com as seguintes indicaçoes externas:

EMVE_OPE NO 1

pREG�o  _REsENc_n_ NO 09/2013

Data/horário da abertura: 13/05/13 às 14:30h

ENVE_OPE MO 02
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''Doc _ NTncno D_ HAB I_ITn_o'
PREGnO PRESENCIAL MO 09/2013
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Data/hor�rio  da abertura: 13/05/l3 �s  14:30h

6.2 - Abertos os envelopes com as propostas, ser�  verificada a
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos
no instrumento convocat�rio,  sendo desclassificadas as que estiverem em
desacordo.

6.3 - Ser�,  ent�o,  selecionada pelo pregoeiro a oferta de menor preço e
as ofertas em valores sucessivos e superiores até lOO__, relativamente �
de menor preço.

6._ - M�o  havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condicões definidas
no item anterior, o pregoeiro classificar�  as melhores ofertas
seguintes �s  que efetivamente já tenham sido por ele selecionadas, at�
o m�ximo  de três, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

6.5 - Às licitantes selecionadas na forma dos itens 6.3. e 6.4. serao
dadas oportunidades para nova disputa, por meio de lances verbais e
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir da autora da
proposta de maior preço.

6.6 - Se os valores de duas ou mais propostas escritas ficarem
empatados, ser�  realizado wrL sorteio para definir qual das licitantes
registrará primeiro seu lance verbal.

6.7 - Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se
facam necessárias.

6.8 - Poderá o pregoeiro negociar com as licitantes visando estabelecer
wn intervalo razo�vel  entre os lances ofertados.

6.9 - Será vencedora da etapa dos lances verbais aquela que ofertar o
menor preço no item.

6.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pelo
pre_oeiro, implicará na exclus�o  da licitante da etapa de lances
verbais e na manutenção do ultimo preco apresentado pelo licitante.
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6._1 - Ap�s  esse ato, será encerrada a etapa competitiva e serão
ordenadas as propostas, em ordem crescente de valor.

6.12 - O pregoeiro negociar�  diretamente com o proponente primeiro
classificado para que seja obtido preço melhor e, ato continuo,
examinar�  sua aceitabilidade, conforme este edital e seus anexos,
decidindo motivadamente a respeito.

6.13 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das
condições habilitat�rias,  somente da licitante que a tiver formulado.

6._Q - Constatado o atendimento pleno �s  exigências editalícias, a
_icitante será declarada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o
objeto para o qual apresentou proposta, após o transcurso da competente
fase recursal.

6._5 - Se a aferta nao for aceit�vel  ou se a proponente n�o  atender �s
exigências habilitat�rias,  o pregoeiro examinará as ofertas
subseqüentes, na ordem de classificaç�o,  até a apuraçào de uma
proposta, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela
adjudicado o objeto, para a qual apresentou proposta, ap�s  o transcurso
da competente fase recursa_.

6._6 - Da reuniao lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serâo
registradas todas as ocorrências e que, ao final, será assinada pelo
pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.

7 - Dns _cRo E _EQuENns ___sns

7.1 - Por força da _ei Complementar nO l23/06 e do art. 34 da _ei n
ll.488/07, as microempresas - MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs
e as Cooperativas a estas equiparadas - COOPs que tenham interesse em
participar deste preg�o  deverao observar os procedimentos a se_uir
dispostos:

a) as licitantes que se enquadrem na condic�o  de ME, EPP ou COOP, e que
eventualmente possuam algwna restriçâo no tocante �  docuJrLentação
relativa à regularidade fiscal, deverao consignar tal informacao
expressamente na declaracão prevista no item 4.3;
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b) no momento de oportuna fase de habilitaç�o,  caso a l ic itante
detentora da melhor proposta seja uma ME, EPR ou COOP, dever �  ser
epresentada, no respectivo envelope, toda a docwnentaç�o  exigida neste
edital, ainda que os documentos pertinentes �  regularidade fiscal
apresentem algwna restriçâo, bem como alguma espécie de doc_ento qUe
venha a comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte;

c) como crit�rio  de desempate, será assegurada preferência de
contratação para MEs, EPRs ou COOPs, entendendo-se por empate aque las
situações em que as propostas a_resentadas por MEs, EPPs ou COOPs se jam
iguais ou at�  5_o (cinco por cento) superiores à melhor proposta
classificada.

7.2 - _ara efeito do disposto no item acima, caracterizado o empate,
proceder-se-á do seguinte modo:

a) a ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportun i da de de
apresentar nova proposta no pra2o m�ximo  de 5 (cinco) m inutos ap ós o
encerramento dos lances, sob pena de preclus�o;

b) a nova proposta de preço mencionada na alinea anterior dever �  ser
inferior àquela considerada vencedora do certame, situaçao em que o
objeto licitado ser�  adjudicado em favor da detentora desta nova
roposta (ME, EPP ou COOR), desde que seu preço seja ace it áve l e a
licitante atenda às exigências habilitatórias;

c) n�o  ocorrendo a contrataçao da ME, EPP ou COOR, na forma da a l ínea
anterior, serao convocadas as MEs, ERRs ou COOPs remanescentes, na
ordem classificatória, para o exercicio do mesmo direito;

d_ no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e
COOPs que se encontrem enquadradas no item 7.l., alínea c, ser á
reali2ado sorteio entre elas para que se identifique aque la que
primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

e) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7._.,
alínea c, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame;

f) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por ME, EPP ou COOP.
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8._ - Com relação aas docwnentos de habilitaçào, as empresas
interessadas em participar deste certame deverão apresentar dentro do
pra2o fixado neste Edital, no ENVE_OPE N.O02, documentaç�o  de
habilitação a seguir indicada:

a) Certi_icado de Regularidade do FGTS, dentro do prazo de validade;

b) Certidão de Regularidade perante o INSS, dentro do prazo de
validade;

c) Certidão de regularidade Fiscal e Trabalhista, dentro de prazo de
validade;

d_ prova de regularidade com a Tazenda Nacional/ compreendendo:
Certidão conjunta, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e Procuradoria Geral da Tazenda macional, quanto aos demais
tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados.

e) prova de regularidade com a Fazenda Estadual: Certidão que comprove
regularidade fiscal perante o Estado ou Distrito Federal;

_) prova de regularidade com a Fazenda Municipal: Certidão de
regularidade fiscal perante o Município (Tributos Mobiliáriost.

_.2 - A habilitaç�o  ao presente preg�o  tamb�m  poderá ser demonstrada
através do certificado de registro cadastra_ expedido pela Câmara
Municipal de Hortolândia ou pela Prefeitura Municipal de Hortolândia,
observado o pra2o de validade do certificado e das respectivas
certidões; ou ainda pelo SICAF - SISTE_ DE CnDASTRAMENTO UMIFIChDO DE
_ORMECEDORES desde que especificado neste documento todos os documentos
solicitados neste edital com a respectiva validade.

8.3 - Os docwnentos mencionados acima deverâo referir-se exclusivamente
ao estabelecimento licitante (matriz ou filial), ressalvada a hipótese
de centralizaçao de recolhimento de tributos e contribuicões, que
dever�  ser comprovada por doc_ento pr�prio  - e estar vigentes �  �poca
da sessâo de recebimento e abertura.

8.4 - Mâo serâo aceitos protocolos referentes à solicitaçâo feita �s
repartições competentes, quanto aos docwnentos acima mencionados, nem
c�pias  ilegíveis ainda que autenticadas.
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emp_egado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturnOl pe_ i90SO
inc. XXXITI do art. 70 da Constituiç�o  _ederal de l 9 8 8 ( Le i n
9.85Q/99), conforme mode_o do Anexo TTI.
9 - DoS CRITÉRIOS DE _GARNTO E __I__O
reco por item, desde que atenda às exigências deste e d i ta __
9.2 - o objeto desta licitacão ser�  ad ju d ica do por i tem à ( s)
certame.

nO 8.666/93.

revisto no inciso xVTIT do art. 40 da _ei nO 10.5 2 O / O 2.
insuscetíveis de aproveitamento.
à vencedora.
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_, m_,?__?e___, _
,,.,L_'' __ _ ''_,__.!.', c Â m A R A m u N _ c _ p A L D E H o R T O L A N D l A
'__' _ _^_' Estado de Sáo PauIo
___'x! _

condições do presente edital, ficará sujeita às penalidades prev istas
no art. 70 da _ei nO lO.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da _e i n
8.666/93.

ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a pr �v  ia de fesa,
ficará sujeita às seguintes sançóes:

a) advertência;

b) multa de 10_o (dez por cento) do valor do cont_ato;

c) suspensao tempor�ria  de participaçao em licitacão e impedimento de
contratar com este �rgão  promotor do certame, por prazo de at�  2 (do is)

d) declaraçáo de inidoneidade para _icitar ou contratar com a

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabil itação
erante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que ser �

rejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sançao ap l ica da com
base na alínea anterior.

_1.3 - Se o valor da multa ou indenizaçao devida não for reco _ h i do,
será automaticamente descontado da primeira parcela de preco a que a
contratada vier a _a2er jus, acrescido de juros mo_at ór ios de l O__ (wn
or cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.4 - Ap�s  a aplicacâo de quaisquer das penalidades acima prev istas,
realizar-se-á comunicaçâo escrita à empresa, e publicaç�o  no Órgão de
Imprensa Oficia1 (excluídas as penalidades de advertência e mu lta de
mora), constando o fundamento legal da puniçao, informando ainda que o
fato ser�  registrado no cadast_o correspondente.

_2 - DO _A _ M o _ DA DOTA 4�  O OR _ NT _ Ih

RuaJoseph PauIJulien Burlandy,250 - Parque Gabriel- Hortolândia-SP - Cep:13.186-620
fone:19-3897-9900 - w w w.cmh.5p.gov.br



_________ cAmARAmuN_c_pALDEHoRToLAND_A

__ _'_W_^___

___,,,,,__, y.,v __ E s t a d o d e S â o P a u l o

12._ - O pagamento pelo(st fornecimento do(s) objeto(s) licitado(s),
dar-se-á mediante em até lO tdez) dias úteis, contados da data do
recebimento da Nota _iscal/_atura na sede da Câmara Municipal de
Hortolândia, que deverá ser atestada pelo Setor Competente, para efeito
de liberaç�o  do pagamento, respeitada sempre a Ordem Cronológica de
pagamentos prevista pe_a _ei Federal 8666/93, e suas altera4ões
introduzidas através das Leis Tederais 8883/94, 9648J98 e 9854/99.

12.2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o
pra2o de pagamento ser�  contado a partir da regularização dos mesmos e
sua reapresentação.

12.3 - Menh wn pagamento ser�  efetuado à contratada enquanto pendente de
liquidaçáo qualquer obrigaçâo financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poder�  ser compensada
com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.

12._ - As despesas decorrentes da contratacâo do objeto deste pregão
correr�o  �  conta da dotaç�o  _. 3.3.90.39 - outros serviços de
terceiro, consignada no Orçamento para o exercicio do ano em curso.

_3 - DO LO _ D_ E NT N GA DO O_ _ TO

13.1 - Tica estabelecido que os objetos licitados, dever�o  ser
entregues no pr�dio  da Câmara Municipal de Hortolândia, no hor�rio  das
9h às l7h, devendo ser emitido termo de recebimento da mercadoria,
quando da entrega da Nota fiscal/fatura.

14 - DAs DIs_osIcoEs FINnIs

1_.1 - menh um a indenizaçào será devida às proponentes pela elaboração
e/ou apresentacâo de documentação relativa �  presente 1icitaçáo.

__.2 - A presente licitação somente paderá vir a ser revogada por
ra2âes de interesse público decorrentes de fato superveniente
devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
RuaJoseph PauIJulien Burlandy,250 - Parque Gabriel- Hortolândia-SP - Cep:13.186-620
fone:19-3897-9900 - w w w.cmh.sp.gov.br



ppp__rocesso_ _cAmARAmuNlc_pALDEHoRToLANDlA

!_u__ _ _'_ Estado de São Paulo
_ __ ,9y,_ _ _ '

ilega_idade, de ofjcio ou por provoca4ão de terceiras, med iante pareCer
escrito e devidamente fundamentado.

1q.3 - O pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar
omissões ou erros puramente fonnais observados na docwnentacao e
roposta, desde que não contrariem a legislaç�o  vigente e n �o
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoçáo de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instruçao do

__._ - _uaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventua_mente
suscitadas, reletivas às orientaçoes contidas no presente preg ão,
oderâo ser solicitados por escrito ao pregoeiro ou no endereco da
câmara Municipal de Horto1ândia, de se_unda a sexta-feira, no hor ár io
das 8h às l7h, telefone Oxx19-3897-9900.

Hortolândia, 26 de abril de 2ol3.

Luis C�sar  Baráo
PRE GO EIRO - Po_taria _ n' 104/_3
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___ cAmARAmuN_c_pAL_EHoRToLAND_A

_..?,_ O, _, m?. _, _,

' _''? '_!
__ 0 __' Estado de São Paulo
____ _ J_ ' _

Pregao _resencial 09/20l3

contrataçâo de empresa para locação de equipamento de impressão/c�pias
com franquia de 1.344.OOO cópias ao ano, em preto e branco distribuídas
em 28 m�quinas  e 120.OOO cópias ao ano coloridas, distribuídas em 02
máquinas, incluindo:

a) assistência técnica preventiva e corretiva;
b) disponibilizaçao de um funcionário com capacitaçao técnica;
c) backup de equipamento quando necessária;
d) reposição de inswnos, inclusive pape_;
e) instalação física dos equipamentos de impressão e padronizaç�o  das
configuraç�es;
f) software de bilhetagem;
g) servidor de impressâo;
h) implementação da infraestrutura do active directory para servidor da
Câmara Municipal;
i) treinamento de usu�rios;
j) implementaç�o  de controlador para contabilizaçâo de impressâo;
k) serviço técnico estrutura_ de domínio.

_uaJoseph PauIJulien Burlandy,250 - Parque Gabriel- Hortolândia-SP - Cep:13.186-620
fone:19-3897-9900 - w w w.cmh.sp.gov.br



_____l_lpdo__(ee Re9rgge/os___ps2_l_vvloso_eed1tslle3__t_)n)orlllcls_rtela_d(mnpa__srMn_bcoeutrafaensc__p___pr___tr Asrpeca_esco__oas_p_mr_noeal_on)loo Atl_uc_aEpN_Rçsdapa_te ArJo(asaed_n_somstodf)ta_ell___durr_omclaNdoarm(acne___csclvpd_etn_oel__astldcpdeel)o Ararlvperec Loras___selçb_v_pDno__pe_tçres_altae_Ecssr)osr_alle_l_Hendtprcetonooeoaeep_md_tgRtraoeaoeaslcTscdseul__oedocranrepsrta Fo Lapd_nsA_rapaoleesesNosccloebe_o__pnDddJvtrtuuaaaa_ndlolt Arateol_osrcdnrdloeaeeoa_uosr_
__c__O,___,_N_t n n
____L' _cuJ_
! ___,___,___

pelo presente instrumento a empresa _ ( n o m e
(nome le_ivel), _ (pro f is s �  o)
, credencia o Sr. (a) _ (nome
_dentidade n. _, expedida em _ /_ /_l pe _ o ( a)
(órgão expedidor),
câma_a Municipal de Hortolândia, na _icitação mo da l i da de P R E G Ã O n
todos os demais atos pertinentes ao certame acima in d ica do.

Loca1 e data.
Assinatura do responsável legal

fone: 19-3897-9900 - www.cmh .sp.gov. br



__pq_ o

_ __ ,n_ J? ,eV_, e _ _ _ _
__.,_,?_0__,_6C_-',,, cÂmARA muN_c_pALDE HoRToLÂN_lA
_0._. __' E5tado de São _aulo
? __' __,mTM_'

Pregão _resencial nO: O09/2013
Processo _: l40/20l3

A Empresa _, CYPJ NO _,
aqui devidamente representada por seu _,
infra-assinado, em conformidade com o disposto no art. 40. _nc. V__/ da
Lei lO.520/02, DEC_n RA que est�  apta a cumprir plenamente todos os
requisitos habilitat�rios  exigidos no edital que rege o certame acima
indicado.

Dec_ara tamb�m  que nào est�  submetida a nenhuma das penalidades
revistas no artigo 87, incisos IIT e IV, da Lei Federal de n
8.666/93, bem camo, inexiste processo de recuperação judicial (e
extrajudicial) ou falência tramitando em face da proponente, nem outro
impedimento superveniente que possa comprometer sua capacidade t�cnica
e/ou operativa. Caso venha ocorrer, no decorrer do certame, submetemo-
nos a desclassificaç�o  automática.

Declara, ainda, que a empresa, em consonância com o mandamento
constitucional contido no inciso XXX___, do artigo 70, nâo concede
trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e
ualquer trabalho a menores de de2esseis anos, salvo na condição de
aprendi2.

Local, data.

hssinatura do representante legal

RuaJoseph PaulJulien Burlandy,250 - Parque Gabriel- Hortolândia-SP - Cep:13.186-620
fone:19-3897-9900 - w w w.cmh.sp.gov.br



____c_MpJ_N cAmARAmuN_c_pALD_EHoR_roLAND_A

_ _, _,_ ' _! ,,,___ _ _ _

__ _'_ Estado de Sáo Paulo
?__5_'__ _ __ _

MODE_O _RO_OSTA CORRCI_

_N Gho _NSENCI_ NO 09/2013

Mome da empresa proponente:
Endereço
Cidade:

Telefone/Fax:

Contratação de empresa para locaçáo de equipamento de impressão/c�pias
com franquia de l.3QQ.OOO cópias ao ano, em preto e branco distribuídas
em 28 máquinas e l20.OOO cópias ao ano coloridas, distribuidas em 02
máquinas, incluindo:

a) assistência técnica preventiva e corretiva;
b) disponibilizacáo de wn funcionário com capacitacâo t�cnica;
c) backup de equipamento quando necess�rio;
d) reposiçâo de insumos, inclusive papel;
e) instala4ao fisica dos equipamentos de impress�o  e padronização das
configuraçôesi
_) software de bilhetagem;
g) servidor de impressao;
h) implementação da infraestrutura do active directory para servidor da
Câmara Municipal;
i) treinamento de usuários;
j) imp_ementação de controlador para contabilizaçâo de impressâoi
k) serviço t�cnico  estrutural de domínio.

_ oR _ NS _ Dn _RO_OSTA DE _OCA CA O: Rt _ (por
extenso _)

_ oR To__ Dn _Ro_osT_ DE _om Ç�o  _ _ o_ mo: R_ _ (por
extenso _)

RuaJoseph PauIJulien Burlandy,250 - Parque Gabriel- Hortolândia-SP - Cep:13.186-620
fane:19-3897-9900 - w w w.cmh.sp.gov.br



_a___nexos_ _clA_mARAmuN_clpALDEHoRToLAND_A

_U 0 __ Estado de São Paulo
m' _ _ _ __ !_'

_ _eclar_o_ 0 e, no 0re o ofertado 'á est�o  inclusos, além do
1_cro, todas as despesas e custos diretos e indiretos, tributos
incidentes, taxa de a dm inistracao, materiais, serviços, encargos
sociais trabalhistas, seguros, fretes, e mb alagens e outros
relacionados com o fornecimento do objeto do Edital e seus
Fo_a de 0a0_ento: a vista em at�  10 (dez) dias úteis, contados da
data do recebimento da Mota Fiscal/Fatura.
_Pra2o de execu ao: imediato.
_O 0ra2o de _alidade desta proposta é de _60 _'as.

de _ de 20l3.

nSsinatura
(com a identificacão de quem assinou por meio de carimbo, digita4âo ou
datilografia)

_s.: Se assinada por procurador Tir aco_ am ada da corre_ondente proc_ac�o

Rualaseph PaulJulien Burlandy,250 - Parque Gabriel- Hortolândia-SP - Cep:13.186-620
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_o__x 19
, _ ,4_
_.__ _r_ ___,_
:_ _L
_U 0 _0_ Estada de São Paulo
?_'M_x4wm_Mm__i' _

Ao
Depa_t_en to _yr ídi co
A/C da h__e__oria Jurídica

;_RocEsso _-cm! !_ _'aoJî3_,,'' -;'; _??�NTRA___-  0'_ j_' '__"_ N'-!,sA, ._R__. _ocn''_o -D_
'Eau,I_R_NT, o'D,__I_'_' s!__Jn_o'_:_ '_''''"'' ;"'__i ;"\, '___,' .',:;,/_;_ , 'v, ._ , '_ " ,_ ;

Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 38 da _ei
8.666/93 e inc. VI do art. 40 do Ato da Mesa _ 32, de 3_ de maio de
2010, encaminho o presente processo instruído da respectiva Minuta de
Edital para exame e aprovaçao. Após, retornem-se os autos para
prosseguimento do certame.

Hortolândia, 26 de Abril de 2ol3

_uis César Barão
P_GOEIRO - _ortaria _ n_ _04/_3
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