
CÂMARAMUNICIPALDEAPUCARANA OOOt-01 
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná 

Fone: (43) 3420-700010800-6487002 I www.apucarana.pr.leg.br 

Ofício GP nº 64/22 Apucarana, 12 de setembro de 2022. 

Prezado Senhor: 

Ante ao presente, compareço à presença de Vossa Senhoria com a finalidade de 
solicitar-lhe que tome as providências cabíveis, visando a realização de um processo 
licitatório que vise à aquisição de impressoras para as dependências da Câmara Municipal 
de Apucarana. 

Atenciosamente, 

' ' . 

reto Godoi "Poim" 

PRESIDENTE DA CANIARA MUNICIPAL DE APUCARANA 

Ilmo. Sr. 
Anivaldo Rodrigues da Silva Filho 
Presidente da Comissão de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Apucarana 
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CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 

Centro Civ.co José (k Oliveira R\i~:1, 25,\ - 86800-235 - Apucarana - Paraná 
Fone: (4.3) 3420- 7000 0800-G'-líf7002 i www apucarana.pr.leg.br 

ATO NQ 52/2020 

O Presidente da Câmara Municipal de Apucarana, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 

R E S O L V E 

Art.12- Designar, a partir de dezembro do corrente ano, o servidor /VAN LUC/O GARCIA, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de oficial técnico legislativo, como 
pregoeiro da Câmara Municipal de Apucarana. 

Art.22- Revogam-se as disposições em contrário. 
,_1 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 
Apucarana, em 03 de dezembro de 2020. 

J . N. , 
O AUGUSTO MOllNA FERREIRA 

PresicfeAte .-.·~;,' 
' -:"<"'- 

- 
Registre-se, Publique-se e Arquive-se 7 ,:~ 

•••• 



CÂMARA lVIUNICIPAL DE APUCARANA 
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná 

Fone: (43) 3420-70001 0800-64870021 www.apucarana.pr.leg.br 

OFÍCIO Nº 27 /2022/CONT 

Apucarana, 13 de setembro de 2022. 

Ao Senhor 

Anivaldo Rodrigues da Silva Filho 

Presidente da Comissão de Licitação 

Assunto: Informação de dotação orçamentária. 

Em atenção à vossa solicitação, informo que foi efetuada a reserva de dotação 
para aquisição de impressoras, no valor total previsto de R$ 101.166,34 (cento e um mil, cento e 
sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), como segue: 

Dotação principal - (50) 4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e material 
permanente 

Desdobramento - (98) 4.4.90.52.35.00.00 - Equipamentos de processamento de 
dados 

Atenciosamente, 

_f)/) . -lL- 
Ll-'WÃ f'ívOMI HIRAKURI 

Contadora 



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA OOOl· 04 
Centro Cívico José de Oliveira Rosa. 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná 

Fone: (43) 3420-7000 l www.arrncarana.pr.lcg.br 

ANEXO 01 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3012022 - PREGÃO ELETRÔNICO 0612022 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: 

O (A) RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ADMINISTRATIVA ABAIXO IDENTIFICADA VEM 

RESPEITOSAMENTE PERANTE VOSSA EXCELÊNCIA, REQUERER A COMPETENTE 

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E 

PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA OS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA- PR. 

ANEXO: 

1 -OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

( ) CONTRATAÇÃO 

( ) REGISTRO DE PREÇOS 

(X) AQUISIÇÃO 

2-JUSTIFICATIVA 
A CONTRATAÇÃO DESSES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SE FAZ NECESSÁRIO SUPRIR 

AS NECESSIDADES PARA REPOSIÇÃO, AQUISIÇÃO OU COMPRA DE NOVOS PARA TODAS OS 

SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PR; 

3- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM ADQUIRIDOS. 

item qtde Preço unit Preço total 
LOTE01-IMPRESSORAS 

01 IMPRESSORA LASER MONO 20 4.098,53 81.970,60 

Especificações 

Impressão 

• Tecnologia de Impressão: Laser 

• Memória Padrão: 128 MB 
• Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): Até 

36 ppm 
• Resolução (máxima) em dpi: Até 2.400 x 600 dpi 

• Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas)?: 
Bandeja com capacidade para até 250 folhas e 
entrada de alimentação manual de uma folha 

• Interfaces Padrão: Sem fio 802. I 1 b/g/n, Ethernet, 
USB 2.0 de alta velocidade 

• Emulação: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL 

-15 



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANAO 0 O C· O 5 
Centro Cívico José de Oliveira Rosa. 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná 

Fone: (43) 34:!0-70001 www.apucarnna.pr.lcg.br 

Class3 .O), BR-Script3 
• Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: Até 15.000 páginas 
• Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 

2.000 páginas 
• Tamanho Máx. de Impressão: Bandeja de papel: Até 

21,6 x 3 5,6 cm (ofício) // Entrada de alimentação 
manual: 7,6 a 21,6 cm (largura), 12,7 a 35,6 cm 
(comprimento) 

• Duplex: Sim 
• Compatibilidade com Dispositivos Móveis: 

AirPrint®, Google Cloud Print™, Wi-Fi Direct® 

Sistemas Operacionais 

• Windows®/Mac OS® 
• Windows 8.1, 8, 7 SPI 
• Windows 1 O Home 
• 10 Pro 
• 1 O Education 
• 10 Enterprise Windows Server2016 
• 2012 R2 
• 2012 
• 2008 R2 
• 2008 macOS vl0.10.5, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x 

Linux 

Cópia 

• Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi 
• Opções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias 

múltiplas/empilhadas (até 99 cópias), cópia de 
documentos de identidade 

• Velocidade Máx. de Cópia em PB (cpm) / 
Resolução: Até 36 cpm 

• Ampliação/ Redução: 25% a 400% em incrementos 
de 1% 

• Tamanho do Vidro de Documentos: Até 21,6 x 27,9 
cm (carta) 

Scanner 

• Tipo de Scanner: Vidro de exposição colorido com 
ADF 

• ADF: Até 50 páginas 
• Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 

] 9.200 X 19.200 dpi 
• Resolução de Digitalização Óptica (dpi): Até 1.200 

X 1.200 dpi 
• Visualização e Software OCR: Nuance'F" 

PaperPort™ 14SE com OCR para Windows 
(mediante download) 

• Função Digitalização para: Arquivo, imagem, e 
mail, FTP, OCR para Microsoft® SharePoint 

-16 



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA COOL06 
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná 

Fone: (43) 3420-70001 www.apucarana.pr.leg.br 

Itens Inclusos 

• DCP-B7535DW 
• Cartucho de toner preto TN-B021 (aprox. 2.600 

páginas) 
• Unidade de cilindro DR-B021 (aprox. 12.000 

páginas) 
• Guia de Configuração Rápida 
• Cabo USB 

Dimensões e Peso 

• L x P x A: 40,9 x 39,9 x 31,8 cm 
• Peso: 11,8 kg 

Garantia 

• 12meses 

PRODUTO REFERENCIA: Impressora Brother 
Multifuncional Laser DCP B7535DW 

02 1 IMPRESSOA COLOR 

Especificações 

• Tamanho do LCD (caracteres/linhas): Tela sensível 
ao toque colorida de 2,7" 

• Dimensões do Aparelho (LxPxA cm): 57,4 x 47,8 x 
24,6 cm (LxPxA) 

• Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas)?: 
Até 250 folhas, mais uma bandeja multiuso para até 
100 folhas 

• Tecnologia de Impressão: Jato de tinta colorida 
• Velocidade Máx. de Impressão em Preto 

(ppm)(modo rápido): Até 35 ppm 
• Velocidade Máx. de Impressão em Cores 

(ppm)(modo rápido): Até 27 ppm 
• Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 

4.800 X 1.200 dpi 
• Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim 
• Duplex: Sim 
• Interfaces Padrão: Sem fio 802.11 b/g/n, USB 2.0 de 

alta velocidade, Ethernet 
• Ciclo de Trabalho Mensal Máx.?: Até 30.000 

páginas 
• Volume de Impressão Mensal Recomendado?: 250 a 

2.000 páginas 
• Memória Padrão: 128 MB 
• Tamanhos de Papel Aceitos - Bandeja de Papel: Até 

11" x 17" (A3, duplo carta) 
• Processador: 576 MHz 
• Tamanhos de Papel Aceitos - Bandeja MU: Até 11" 

x 17" (A31 duplo carta 

03 6.398,58 19.195,74 
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CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA onot·07 
Centro Cívico José de Oliveira Rosa. 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná 

Fone: (43) 3420- 7000 1 www.apucarana.pr.lcg.br 

• Qualificação ENERGY ST AR®: Sim 
• Peso do Aparelho (kg): 16, 1 kg 
• Voltagem: 110 

Itens Inclusos 

• 2 garrafas de tinta preta de ultra rendimento 
BTD60BK 

• Garrafas de tinta ciano, magenta e amarela de ultra 
rendimento BT5001 C/M/Y 

• Guia de Configuração Rápida 
• Guia de Segurança do Produto 
• Disco de instalação para Windows e macOS 
• Cabo USB 

Compatibilidade 

• Dispositivos Móveis: AirPrint, Google Cloud 
Print™, Mopria™ e Brother iPrint&Scan 

• Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows®, 
Windows 1 O, 8.1, 8, 7 SP 1 (32 & 64 bits)/ 
Windows Server 2016, 2012, Mac ® v 10.13 .x, 
10.12.x, 10.11.6 

Garantia 

• 12meses 

PRODUTO REFERENCIA: Impressora lnk-Tank 
Brother A3 HLT4000DW 

TOTAL-+ R$ 10.497,11 j R$ 101.166,34 

TOTAL GERAL R$ 101.166,34 

4 - LOCAIS DE ENTREGA E QUANTIDADES DOS PRODUTOS 

Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - SETOR DE INFORMATICA, sendo Conferido e 

Coordenado pela chefia do mesmo. 

5 -PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

A ENTREGA SERA IMEDIATO APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO COM PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS CORRIDOS APÓS O ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE TODOS OS ITENS 

LICITADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 

6 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO SERÁ ACOMPANHADA POR: FISCAL DE CONTRATOS: 
Dr. Danylo Fernando Acioli Machado e GESTORA DE CONTRA TOS: Elaine Silva de Miranda. 

-18 



mpn::ssurn JV1U11nunc1una1 i.aser ucp o, J.>:>uw ivionocromauca unpressao izuprex w1111....,0111::xau .. nnps:» www. oro mersiore. com. or/prow tmpressora-rnur l 11 unctonar-raser-ucp-o , :, .>:, u w-rnunucrumat .. 

, _ .. 

Impressoras e Multifuncionais 

Lmpressoras lnk-Jet Brother 

!!!rnressoras Laser Brother Color 

Impressoras Laser Brother Mono 

Impressoras LED Brother Color 

Lmpressoras Térmicas Portáteis 

Multifuncionais lnk-Jet Brother 

Multifuncionais Laser Brother Color 

Multifuncionais Laser Brother Mono 

Multifuncionais LED Brother Color 

~ > !rrrnressoras e Multifuncionais > Multifuncionais Laser Brother Mono 

FRETE GRÁTIS Grande SP e RJ Veja Similares 

Impressora Multifuncional Laser DCP B7535DW, Monocromática, Impressão Duplex, Wi-fi, 
Conexão Ethernet, Conexão USB, 11 Ov - Brother CX 1 UN 
Código: 220442 ** * * * (1 avaliação) 

[ ,i, Economize R$327,90) 

R$ 2.951, 10 à vista 

Cookies: A Brother Store usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. 

Continuar e Fechar 
"º'"º'_.,"..,.., 1,t.()• 
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Item disponível 
em lojas físicas Kalunga, uma parceria com Brother Store. 

Escolher Loja 

·- Descrição + 

A multifuncional laser monocromática DCP-B7535DW vem com uma série de recursos que economizam tempo, garantindo que você nunca espere 
muito por aquele documento importante. Agora você pode ser produtivo com alta velocidade de impressão de até 34 páginas por minuto (A4). 
Projetado com bandeja de papel para 250 folhas, e Alimentador automático de documentos com capacidade para 50 folhas, juntamente com 
impressão automática frente e verso (duplex) como padrão. Ideal para seu negócio, conta com conexão Wi-Fi, ethernet (rede cabeada) e USB. Além 
disso, melhor custo/benefício de suprimento, confira! 

Impressão 

• Tecnologia de Impressão: Laser 
• Memória Padrão: 128 MB 
• Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): Até 36 ppm 
• Resolução (máxima) em dpi: Até 2.400 x 600 dpi 
• Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas)?: Bandeja com capacidade para até 250 folhas e entrada de alimentação manual de uma folha 
• Interfaces Padrão: Sem fio 802.11 b/q/n, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade 
• Emulação: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3 
• Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: Até 15.000 páginas 
• Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 2.000 páginas 
• Tamanho Máx. de Impressão: Bandeja de papel: Até 21,6 x 35,6 cm (ofício)// Entrada de alimentação manual: 7,6 a 21,6 cm (largura), 12,7 a 
35,6 cm (comprimento) 

• Duplex: Sim 
• Compatibilidade com Dispositivos Móveis: AirPrint®, Google Cloud Print'", Brother iPrint&Scan, Wi-Fi Direct® 

Sistemas Operacionais 

• Windows®/Mac OS® 
• Windows 8.1, 8, 7 SP1 
• Windows 10 Home 
• 1 O Pro 
• 1 O Education 
• 1 O Enterprise Windows Server 2016 
• 2012R2 
• 2012 
• 2008 R2 
• 2008 macOS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x Linux 

Cópia 

• Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi 
• Opções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas/empilhadas (até 99 cópias), cópia de documentos de identidade 
• Velocidade Máx. de Cópia em PB (cpm) / Resolução: Até 36 cpm 
• Ampliação/ Redução: 25% a 400% em incrementos de 1 % 
• Tamanho do Vidro de Documentos: Até 21,6 x 27,9 cm (carta) 

Scanner 

Cookies: A Brother Store usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. 

Continuar e Fechar 
f\011'0/'l()'l'l 1 ,1.()1 
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• Função Digitalizaçao para: Arquivo, imagem, e-mau, FTP, OCR para Microsoft® SharePoint 

'itens lnc1usos 

• DCP-8753SDW 
• Cartucho de toner preto TN-8021 (aprox. 2.600 páginas) 
• Unidade de cilindro DR-8021 (aprox. 12.000 páginas) 
• Guia de Configuração Rápida 
• Cabo USB 

Dimensões e Peso 

• L x P x A: 40,9 x 39,9 x 31,8 cm 
• Peso: 11,8 kg 

Garantia 

• 12 meses 

* Avaliações + 

Avaliação Geral Avaliação: 5,0 de 5 estrelas ( 1 avaliação ) 

Você comprou este produto na Brother? 
Compartilhe sua opinião com a gente. 

5 Estrelas 

4 Estrelas 

3 Estrelas 

2 Estrelas 

1 Estrelas 

~·Avaliar esse Produto 

Opiniões dos Clientes 

Avaliação: 

***** 
Uma boa impressora 

Para uma empresa com baixo volume de impressão, não háa que reclamar. Instalação foi fluida, linguagem em 
portuqúes, impressões ágeis, digitalização dentro do esperado. 

Karen Viviane - 05/09/2022 

Esta avaliação foi útil? ó Sim Q Q _Não_Q 

-: Compartilhar + 

11 
Institucional 

Auto Atendimento 
Política de Privacidade 
$..e.guran~ª 

Dúvidas Frequentes 

Como funciona a loja 
Dúvidas sobre cadastro 
AcomP-anhamento,---ª.!.re.@_ção e entregª 
dos P-edidos 
Devolu~ão e troca 
Nota Fiscal Eletrônica 

Redes Sociais 

11 Facebook 
@ lnstagram 

D Youtube 
1m Linkedin 

Cartões de Crédito: 

VISA atffi>, fAMexj ® 

•• 
PIX, Boleto Bancário e 
Faturado: 

Cookies: A Brother Store usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. 

Continuar e Fechar 
nnmo,,n,, 1 ,1.n, 
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l.mpressoras e MuJtifuncionais 

l!:!lpressoras lok-Jet Brother 

Impressoras Laser Brother Color 

Impressoras Laser Brother Mono 

Impressoras LED Brother Color 

l!:!lpressoras Térmicas Portáteis 

Multifuncionais lnk-Jet Brother 

Multifuncionais Laser Brother Color 

Multifuncionais Laser Brother Mono 

Multifuncionais LED Brother Color 

~ > l!:!lgressoras e Multifuncionais > Impressoras lnk-Jet Brother 

--- - • 
FRETE GRÁTIS Grande SP e RJ Veja Similares 

Impressora lnk-Tank Brother A3 HLT4000DW, Colorida, Impressão Duplex, Wi-fi, Conexão 
Ethernet, Conexão USB, 11 0v - Brother CX 1 UN 
Código: 220564 ***** (O avaliação) 

+ R$54,00 

+ R$51,00 

Cookies: A Brother Store usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. 

Continuar e Fechar 
no,non,Y,.., 111-1, 
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[ ,J, Eccwimize RS467,90 ] 
I 

R$ 4.211, 10 à vista G0Jl·12 
10x de R$467,90 iguais ver i;1arcelas 

Acréscimo de 1,96%a.m. e 26,27% a.a. 

Total a prazo: R$ 4.679,00 

Quantidade: 

.•. .•. 

~ Item disponível 
\ti em lojas físicas Kalunga, uma parceria com Brother Store. 

Escolher Loja 

·- Descrição + 

Características do Produto 

Chegou a nova impressora lnk Tank A3 da Brother. Ela é ideal para sua micro empresa ou home office produzir impressões de qualidade profissional 
em diversos formatos e com papéis especiais. 

A lnk Tank tem velocidade de 35 páginas por minuto em preto e 27 páginas por minuto em cores, mantendo fluxo de trabalho produtivo. Com o 
painel touchscreen você cria atalhos de modo prático, a função de mobilidade permite impressões diretamente do seu dispositivo móvel e as 
garrafas de tinta são econômicas e fáceis de recarregar. Tudo isso garante a sua demanda de trabalho com qualidade. 

Impressoras 

• Tamanho do LCD (caracteres/linhas): Tela sensível ao toque colorida de 2,7" 
• Dimensões do Aparelho (LxPxA cm): 57,4 x 47,8 x 24,6 cm (LxPxA) 
• Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas)?: Até 250 folhas, mais uma bandeja multi uso para até 100 folhas 
• Tecnologia de Impressão: Jato de tinta colorida 
• Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm)(modo rápido): Até 35 ppm 
• Velocidade Máx. de Impressão em Cores (ppm)(modo rápido): Até 27 ppm 
• Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 4.800 x 1.200 dpi 
• Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim 
• Duplex: Sim 
• Interfaces Padrão: Sem fio 802.11 b/g/n, USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 
• Ciclo de Trabalho Mensal Máx.?: Até 30.000 páginas 
• Volume de Impressão Mensal Recomendado?: 250 a 2.000 páginas 
• Memória Padrão: 128 MB 
• Tamanhos de Papel Aceitos - Bandeja de Papel: Até 11" x 17" (A3, duplo carta) 
• Processador: 576 MHz 
• Tamanhos de Papel Aceitos - Bandeja MU: Até 11" x 17" (A3, duplo carta) 
• Qualificação ENERGY STAR®: Sim 
• Peso do Aparelho (kg): 16, 1 kg 
• Voltagem: 11 O 

Itens Inclusos 

Cookies: A Brother Store usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. 

Continuar e Fechar 
no1nn1"ln"l"I 1,1.1, 



mpressora mxranx A.~ nuqvuyuw v.oronua 1_rpP,rcssao izuprex win L.uncxau crnernet L.oncxau. 
• Disco de insta ação para Windows e macOS 
• C.J:>o USB .• 

Compatibilidade 

• Dispositivos Móveis: AirPrint, Google Cloud Prlnt'", Mopria™ e Brother iPrint&Scan 
• Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows ®, Windows 1 O, 8.1, 8, 7 SP1 (32 & 64 bits) / Windows Server 2016, 2012, Mac ® v10.13.x, 

10.12.x, 10.11.6 

Garantia 

• 12 meses 

* Avaliações + 

Avaliação Geral Avaliação: 0,0 de 5 estrelas ( O avaliação ) 

***** Você comprou este produto na Brother7 

Compartilhe sua opinião com a gente. 

IZ'Avaliar esse Produto 

Opiniões dos Clientes 

~ª-º..Qrimeiro a avaliar este 12roduto! 

< Compartilhar 

Institucional 

Auto Atendimento 
Política de Privacidade 
Segurançª 

5 Estrelas 

4 Estrelas 

3 Estrelas 

2 Estrelas 

1 Estrelas 

nnps:,,www.oru111crsmrc.cum.onpruw1mprcssora-1nK-umK-oru1ncr-a.,-m1quvvuw-co1unua-1rnprcs .. 

Dúvidas Frequentes 

Como funciona a loja 
Dúvidas sobre cadastro 
Acom12anhamento, alteração e entregª 
dos 12edidos 
Devolução e troca 
Nota Fiscal Eletrônica 

Redes Sociais 

11 Facebook 
@ lnstagram 

D Youtube 
mi Linkedin 

Cartões de Crédito: 

VISA -,AMEX' ® •• 
PIX, Boleto Bancário e 
Faturado: 

~21.~ 1111111 

Débito Online: 

Você está em um site hospedado e operado por Kalunga.com.br, que estão atuando como o revendedor desta loja. A informação que você disponibilizar será gerenciada 
de acordo com a Política de Privacidade do Kalunga.com.br e será compartilhada com a Brother. Para mais informações sobre como a Brother administrará suas 
informações, acesse a Política de Privacidade da Brother em brotherstore.com.br. 

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de 

Cookies: A Brother Store usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. 

Continuar e Fechar 

+ 
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RAZÃO SOCIAL: J.E.M. ARCHILLA LTDA 
CNPJ Nº: 27.465.898/00001-20 
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 90746891-72 
ENDEREÇO: R. PONTA GROSSA, 521 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP 86800-030 
TELEFONE: (43) 99648-4705 E-MAIL: licita@archilla.com.br 

À 
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

ORÇAMENTO 

01 

Especificações 
Impressão 

Tecnologia de Impressão: Laser 
Memória Padrão: 128 MB 
Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): Até 36 ppm 
Resolução (máxima) em dpi: Até 2.400 x 600 dpi 
Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas)?: Bandeja com 

capacidade para até 250 folhas e entrada de alimentação manual de uma 
folha 

Interfaces Padrão: Sem fio 802.11 b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de alta 
velocidade 

Emulação: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3 
Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: Até 15.000 páginas 
Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 2.000 páginas 

20 I • Tamanho Máx. de Impressão: Bandeja de papel: Até 21,6 x 35,6 cm\ R$ 4.918,50 1 R$ 98.370,00 
(ofício)// Entrada de alimentação manual: 7,6 a 21,6 cm (largura), 12,7 a 35,6 
cm (comprimento) 

Duplex: Sim 
Compatibilidade com Dispositivos Móveis: AirPrint®, Google Cloud 

Print "'. Wi-Fi Direct® 
Sistemas Operacionais 

Windows®/Mac OS® 
Windows 8.1, 8, 7 SP1 
Windows 1 O Home 
10 Pro 
1 O Education 
1 O Enterprise Windows Server 2016 
2012 R2 
2012 
2008 R2 

J.E.M. ARCHILLA LTDA 
CNPJ: 27 .465.898/0001-20 
I.E.: 90746891-72 

Endereço: Rua Ponta Grossa, 521 
Cidade: Apucarana - PR 
Bairro: Centro - CEP: 86800-030 l Telefone: 43 3033-3030 

WhatsApp: 43 99648-4705 
Email: licita@archilla.com.br 



• 2008 macOS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x Linux 
Cópia 
• Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi 
• Opções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas/empilhadas 
(até 99 cópias), cópia de documentos de identidade . Velocidade Máx. de Cópia em PB (cpm) / Resolução: Até 36 cpm 
• Ampliação/ Redução: 25% a 400% em incrementes de 1 % 
• Tamanho do Vidro de Documentos: Até 21,6 x 27,9 cm (carta) 
Scanner 
• Tipo de Scanner: Vidro de exposição colorido com ADF 
• ADF: Até 50 páginas 
• Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19.200 x 19.200 dpi 
• Resolução de Digitalização Óptica (dpi): Até 1.200 x 1.200 dpi 
• Visualização e Software OCR: Nuance™ PaperPort™ 14SE com 
OCR para Windows (mediante download) 
• Função Digitalização para: Arquivo, imagem, e-mail, FTP, OCR para 
Microsoft® SharePoint 
Itens Inclusos 
• DCP-B7535DW 
• Cartucho de toner preto TN-B021 (aprox. 2.600 páginas) 
• Unidade de cilindro DR-B021 (aprox. 12.000 páginas) 
• Guia de Configuração Rápida 
• Cabo USB 
Dimensões e Peso 
• L x P x A: 40,9 x 39,9 x 31,8 cm 
• Peso: 11,8 kg 
Garantia 
• 12 meses 
PRODUTO REFERENCIA: Impressora Brother Multifuncional Laser DCP 
B7535DW 

IMPRESSOA COLOR 
Especificações 
• Tamanho do LCD (caracteres/linhas): Tela sensível ao toque colorida 
de 2,7" 
• Dimensões do Aparelho (LxPxA cm): 57,4 x 47,8 x 24,6 cm (LxPxA) 
• Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas)?: Até 250 folhas, 
mais uma bandeja multiuso para até 100 folhas 
• Tecnologia de Impressão: Jato de tinta colorida 

02 03 • Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm)(modo rápido): Até 35 R$ 8.666,65 R$ 25.999,95 
ppm 
• Velocidade Máx. de Impressão em Cores (ppm)(modo rápido): Até 
27 ppm 
• Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 4.800 x 1.200 dpi 
• Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim 
• Duplex: Sim 
• Interfaces Padrão: Sem fio 802.11 b/g/n, USB 2.0 de alta velocidade, 
Ethernet 

J.E.M. ARCHILLA LTDA 
CNPJ: 27.465.898/0001-20 
I.E.: 90746891-72 

Endereço: Rua Ponta Grossa, 521 
Cidade: Apucarana - PR 
Bairro: Centro - CEP: 86800-030 

Telefone: 43 3033-3030 
WhatsApp: 43 99648-4705 
Email: licita@archilla.com.br 
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Ciclo de Trabalho Mensal Máx.?: Até 30.000 páginas 
Volume de Impressão Mensal Recomendado?: 250 a 2.000 páginas 
Memória Padrão: 128 MB 
Tamanhos de Papel Aceitos - Bandeja de Papel: Até 11" x 17" (A3, 

duplo carta) 
Processador: 576 MHz 
Tamanhos de Papel Aceitos - Bandeja MU: Até 11" x 17" (A3, duplo 

carta) 
Qualificação ENERGY STAR®: Sim 
Peso do Aparelho (kg): 16, 1 kg 
Voltagem: 11 O 

Itens Inclusos 
2 garrafas de tinta preta de ultra rendimento BTD60BK 
Garrafas de tinta ciano, magenta e amarela de ultra rendimento 

BT5001 C/M/Y 
Guia de Configuração Rápida 
Guia de Segurança do Produto 
Disco de instalação para Windows e macOS 
Cabo USB 

Compatibilidade 
Dispositivos Móveis: AirPrint, Google Cloud Print™, Mopria™ e 

Brother iPrint&Scan 
Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows ®, Windows 1 O, 8.1, 

8, 7 SP1 (32 & 64 bits)/ Windows Server 2016, 2012, Mac ® v10.13.x, 
10.12.x, 10.11.6 
Garantia 

12 meses 
PRODUTO REFERENCIA: Impressora lnk-Tank Brother A3 HLT4000DW 

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 (Trinta) dias. 

Apucarana, 13 de setembro de 2022 

J Q 51 ELE EVE L y N :~~;~~~~~~:~:ª digital por JOSIELE 

ARCHILLA:02539708900 MIHARA DN: c=BR, o=ICP-Brasil. ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=23869655000104, 

A Rc H I L LA· O 2 5 3 9 ou=Presencial, ou=Certificado PF A 1, 
' cn=JOSIELE EVELYN MIHARA 

708900 ARCHILLA:02539708900 
Dados: 2022.09.13 09:23:32 -03'00' 

JOSIELE EVEL YN MIHARA ARCHILLA 
Cargo: Administradora 
CPF nº 025.397.089-00 

RG nº 7.731.172-1 

J.E.M. ARCHILLA LTDA 
CNPJ: 27 .465.898/0001-20 
I.E.: 90746891-72 

Endereço: Rua Ponta Grossa, 521 
Cidade: Apucarana - PR 
Bairro: Centro - CEP: 86800-030 

Telefone: 43 3033-3030 
WhatsApp: 43 99648-4705 
Email: licita@archilla.com.br 
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MAX•Q 
P@NTO 
INFORMÁTICA E RELÓGIO DE PONTO 

Empresa especializada no ramo de 
informática, controle de ponto 

Apucarana, 12 de Setembro de 2022 

Para: Camara Municipal de Apucarana 
A/e: Ivan 

Orçamento 

item 
LOTE01-IMPRESSORAS 

IMPRESS<DRA LASER MONO 

Impressora Multifuncional Laser DCP B7535DW, 
Monocromática, Impressão Duplex, Wi-fi, Conexão 
Ethernet, Conexão USB1 1 IOv 

qtde 

20 

Preço unit 

R$ 4.426,00 

IlvíPRESSOA. COLOR ·' ~ 

Impressora lnk-Tank Brother A3 HLT4000DW, 
Colorida, Impressão Duplex, Wi-fi, Conexão 
Ethernet, Conexão USB, 110v 

03 R$ 6,318,00 

Preço total 

TOTAL-+ R$ 1 R$ 107.474,00 

Orçamento válido por 20 dias 
Prazo de instalação 7 dias 

Jodson Cruz 
Técnico Responsável 

Rua: Ari Barroso, 857 Apucarana - PR 
(43) 34259162 - (43)999560220 

Jodson2@gmail.com 

-- REV.ENOA 'l •• 1t1 
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CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ·--·- 
Centro Cívico José d.:- Oli. eira Ro-,a. 25A - ~6800-235 - Apucarana - Paraná 

Fone: (-'13) :l--12(J-7001) 1 www.upucurann.pr.lcg.br 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 

PROCESSO LICITA TÓRIO Nº 30/2022 

A CÃMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, Estado do Paraná, torna público que às 10:00 dia 26 de 

setembro de 2022, através do Portal da BLL (http:bll.org.br) realizará licitação para aquisição de 

impressoras para a câmara municipal na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, Menor Preço, Por 

Lote Global, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação INTERNET, conforme 

especifica abaixo. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. 

PERiODO: 12 meses 

VALOR MÁXIMO: R$ 101.166,34 (CENTO E UM MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E 

QUATRO CENTAVOS). 

O Critério de julgamento será o Menor Preço, Por Lote Global 

O Edital estará à disposição dos interessados na Seção de Licitações, da Câmara Municipal, no 

horário das 12:00 às 18:00 horas, em dias úteis e no site www.apucarana.pr.lg.br, bem como no 

portal da BLL (http://bll.org.br/), maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones 0xx 43 

3420-7017. 

••••PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2022 

PREGÃO Nº 06/2022 - ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO - MENOR PREÇO POR LOTE GLOBAL 

INICIO DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: 14 de 

setembro de 2022 

FIM DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: 09:30 do dia 

26 de setembro de 2022. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09:31 do dia 26 de setembro de 2022. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10:00 do dia 26 de setembro de 2022 

Câmara Municipal de Apucarana torna público para o conhecimento dos interessados, que fará 

realizar licitação para registro de preço na modalidade PREGÃO - ELETRÔNICO do Menor Preço, 

Por Lote Global, através do site: https://bllcompras.com, para aquisição do objeto descrito no 

presente Edital e seus Anexos. 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de2002 e 

Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lc 147/2014, 

-1 
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Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, com as alterações posteriores. 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 

de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases. O certame será realizado através 

da utilização do aplicativo "Licitações", do Portal Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões 

(https://bllcompras.com/) conforme convênio de cooperação técnica celebrado entre a Câmara 

Municipal de Apucarana e a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 

1 - DO OBJETO 

- AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL Conforme descrito no Anexo 01 - 

Termo de Referência, parte integrante deste Edital. 

Compõem este Edital os seguintes anexos: 

ANEXO 01 Termo de Referência 

ANEXO 02 Minuta de Contrato 

ANEXO 03 Documentos para Habilitação 

ANEXO 04 Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação 

ANEXO 05 Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

ANEXO 06 Modelo de Declaração de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação 

ANEXO 07 Modelo de Declaração de Inexistência de Empregado Menor no Quadro da Empresa 

ANEXO 08 Modelo de Declaração de Responsabilidade 

ANEXO 09 Modelo de proposta de preços 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar deste Pregão àqueles que atenderem as exigências deste Edital e seus 

Anexos. 

2.1.1 - A participação nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 

2.2. - Não poderão participar deste pregão: 

2.2.1 - Firma em consórcio ou em processo de falência ou concordata ou que se encontre incursa na 

penalidade prevista no Art. 87, incisos Ili (perante este Município) e IV (imposta por órgão ou entidade 

da Administração Pública), da Lei 8.666/93. 

2.2.2 - Os interessados que se encontrem sob falência, insolvência, concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de 

constituição. 

2.2.3 - Empresas estrangeiras que não funcionem no país. 

2.2.4 - Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

2.2.5 - Servidor ou dirigente deste Município de Apucarana. 

2.2.6 - Que não tenham providenciado o credenciamento junto à Bolsa de Licitações e Leilões do 

Brasil - BLL. 

-2 
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2.2.7 Empresas que já prestaram serviços anteriormente e receberam notificação por não 

cumprimento do contrato, ficam impossibilitadas de participar deste certame, penalidade prevista no 

Art. 87. 

3 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

3.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro Ivan Lúcio Garcia, com o auxílio da Equipe de Apoio, 

que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de Menor Preço 

por lote Global; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

1) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 

previstas na legislação. 

4 - DO CREDENCIAMENTO, CONDIÇÃO DE ME, EPP 

4.1 - Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, a proponente deverá nomear operador 

devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo 

poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 

https://bllcompras.com. 

4.2 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 

através de empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá manifestar, por 

meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

4.3 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento da documentação de 

habilitação, proposta de preços e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se 

dará mediante prévia definição de senha privativa. 

4.4 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de 

Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 

4.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações 

-3 
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e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

4.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

4.7 - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida através 

de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097.4600 ou através da Bolsa de 

Licitações e Leilões, pelo site: https://bllcompras.com/ 

4.8 - Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 

ANEXO ABAIXO. 

4.9 - A condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, previsto na Lei 123/2006 e Lc 

147/2014 deverá ser comprovada mediante apresentação de Declaração conforme modelo 

sugerido no ANEXO ABAIXO. 

4.10 - Os itens estão agrupados em lotes e por afinidade, facilitando o processo licitatório, de 

compras e a execução dos contratos posteriores, baseado no princípio da economicidade. 

4.11 - Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 

5- DO INICIO SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS 

5.1 - As 10:00 do dia 26 de setembro de 2022. 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1 -A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ: 

6.1.1 - Enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.1.2. Marca (caso exista); 

6.1.1.3. Modelo (caso exista); 

6.1.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 

de Referência, indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia; 

6.1.2 - Ser elaborada com base no objeto desta licitação, observadas as condições estabelecidas no - 

Termo de Referência e enviada, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

6.1.3 - Conter todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.1.4 - Constar que os valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução dos serviços ou entrega dos produtos. 

6.1.5 - Constar que os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão e 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.1.6 - Apresentar o prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

-4 
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6.2 - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital 

e seus Anexos, por omissão, irregularidade, ou defeito, se capazes de dificultar o julgamento, ou 

ainda: 

6.2.1 - Ultrapassem os valores superiores ao máximo estimado no Anexo 01 - Termo de Referência; 

6.2.2 - Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

6.2.3 - Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a 

perfeita identificação do produto licitado; 

6.2.4 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 

Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 

6.2.5 - Que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor. 

7 -DA HABILITAÇÃO 

7 .1 - Para se habilitarem nesta licitação, os interessados deverão anexar junto a BLL a documentação 

conforme ANEXO 03, em original ou cópia autenticada por cartório competente, contados a partir da 

data da recepção do arquivo. No caso de cópia autenticada, toda documentação deverá estarem 

perfeitamente legíveis. 

7.2 - Se o licitante desatender as exigências de habilitação, a mesma será inabilitada e o Pregoeiro 

examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

7.3 - Os documentos de habilitação estão dispostos conforme ANEXOS ABAIXO. 

8 - DA SESSÃO PÚBLICA 

8.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, 

ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência. 

8.2.1 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.2.4 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

8.3 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

8.4 - Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 

informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
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8.4.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

8.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

8.6 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7 - Só serão aceitos lances cujos valores estejam com uma margem de lance com valor de no 

mínimo R$ 1,00 (um real) inferiores entre o último lance registrado anteriormente no sistema. 

8.8 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

8.9 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 

retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

8.9.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 1 O (dez) minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, 

através de mensagem eletrônica diretamente no Portal Eletrônico da Bolsa de Licitações Leilões do 

Brasil - BLL, através do endereço https://bllcompras.com/, divulgando data e hora da reabertura da 

sessão. 

8.1 O - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e 

fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

8.11 - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 

sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 

tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada 

a recepção de lances. 

8.12 - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

8.12.1 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13 - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

8.13.1 - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 

haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 

classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até 

o encerramento deste prazo. 

8.14 - Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa 

fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 

habilitação. 
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8.15 - O Critério de julgamento adotado será o Menor Preço Por Lote Global conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

8.16- Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.17 - Após o encerramento da etapa de lances, e não tendo sido a menor proposta ou lance 

apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorrência de 

empate, será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar nº 123/06; 

8.18 - Entende-se por empate, nos termos da LC 123/06, aquelas situações em que as propostas ou 

lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta 

ou lance melhor classificado durante a etapa de lances; 

8.18.1 - Na ocorrência de empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a)- A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 5% (cinco por cento), definido nos 

termos deste subitem, será convocada automaticamente pelo sistema eletrônico para, desejando, 

apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o Menor Preço ou lance, no 

prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. É de 
responsabilidade da licitante a sua conexão com o sistema eletrônico durante o prazo acima referido 

para o exercício do direito sob comento. Apresentada a proposta nas condições acima referidas, será 

analisada sua documentação de habilitação; 

b)- Não sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alínea anterior, serão convocadas 

automaticamente pelo sistema eletrônico as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese do subitem 6.1, na ordem classificatória, com vistas ao exercício do mesmo direito; 

c)- No caso de equivalência dos valores apresentados por ME ou EPP que se encontrem no intervalo 

estabelecido no subitem 8.18, será realizado sorteio eletrônico entre as mesmas, pelo próprio 

sistema, definindo e convocando automaticamente a vencedora para, caso queira, encaminhar uma 

melhor proposta. 

8.19 - Na hipótese da não contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, após a 

negociação do preço ofertado para que seja obtido preço melhor. 

8.20 - Após o encerramento da etapa de lances, O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para 

que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 

condições diferentes daquelas previstas neste Edital; 

8.21 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

8.22 - É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se o proponente às sanções 

previstas nas leis pertinentes; 

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
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9.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 

(duas) horas para o seguinte e-mail (licitacoes@apucarana.pr.leg.br) OU anexada no sistema da 

BLL a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

9.1.1 - ser redigida em língua portuguesa, digitada e digitalizada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou 

seu representante legal. 

9.1.2 - conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

9.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

9.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, vinculam a Contratada. 

9.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 

o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei nº 8.666/93). 
9.3.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros, 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 

estes últimos. 

9.4 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

sob pena de desclassificação. 

9.5 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

9.6 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

9.7 - A adjudicação do(s) item (s) ou lote(s) deste PREGÃO não implicará em direito à contratação. 
9.8 Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(o)(s) proponente(s) adjudicatária(o)(s), 

farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição. 

10 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

10.1 · PEDIDO DE ESCLARECMENTO E IMPUGNAÇÃO 

10.1.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licita tório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço licitacoes@apucarana.pr.leg.br; 

10.1.2 - O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do Edital e dos anexos. 

10.1.3 -Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

-8 



Of'("\''26 1; Lil · 
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná 
Fone: (43) 3420-70001 www.apucarana.pr.leg.br 

10.1.4 -A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, pelo email 

licitacoes@apucarana.pr.leg.br: 

10.1.4.1 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

10.1.5 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

10.1.6 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

10.1.6.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

10.1.6.2 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a Administração. 

10.2 - RECURSOS 

10.2.1 - Ao final da sessão na fase de habilitação o pregoeiro verificará a conformidade dos 

documentos e proposta adequada, e caso toda documentação e proposta estejam conforme o edital, 

o pregoeiro poderá adiantar a fase do processo no sistema, de habilitação para em adjudicação, 

sendo facultada a qualquer licitante a possibilidade de manifestação de intenção de recorrer de forma 

motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema, da BLL, no prazo de 00:30 (meia) hora. 

10.2.1.1 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

10.2.1.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 

três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

1 O .4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

11 - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 

justificativa aceita pela Câmara Municipal de Apucarana, resguardados os preceitos legais 

pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções: 

11.2 - No que se refere à qualidade do produto, se em desacordo com o apresentado no momento 

das propostas, ou por vícios e defeitos omitidos, ficará a licitante vencedora sujeita ao pagamento de 

-9 



CÂMARAMUNICIPALDEAPUCARANA onOl·27 
Centro Cívico José d,' Oliveira Rosa. ?.5/\ - 86800-235 - Apucarana - Paraná 

Fone: l .:t3) 3-120- 7000 1 w11 w.apucarana.pr. lcg.br 

multa, a qual será arbitrada pela Administração, de acordo com o grau dos danos causados ao 

Município e aos usuários do serviço final. 

11.3 - A multa supramencionada poderá ser estipulada em valor máximo correspondente a 20% (vinte 

por cento) do valor total a ser pago pelo produto licitado. 

11.4 - Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o 

retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na 

execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem 

fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da 

reparação dos danos causados à Administração pelo infrator: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 

02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada. 

11.5 - A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de 

outras, previstas nas Leis Federais nº8.666/93 e n.010.520/02, inclusive responsabilização da licitante 

vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

11.6 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 1 O (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela Câmara Municipal de Apucarana. 

11. 7 - O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente junto a Câmara 

Municipal de Apucarana, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja 

superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em dívida ativa e executado na 

forma da lei. 

11.8 - As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato do Senhor Presidente da Câmara, devidamente justificado. 

11.9 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

11.1 O - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 

contraditório e ampla defesa. 

11.11 - Excepcionalmente, "ad cautelam", a Câmara poderá efetuar a retenção do valor presumido da 

multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO 

CONTRATUAL 
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12.1 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1.1 - A adjudicação dar-se-á pelo pregoeiro quando não ocorrer interposição de recursos. Caso 

contrário, a adjudicação ficará a cargo da autoridade competente. 

12.1.2 - A homologação dar-se-á pela autoridade competente. 

12.2 - FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

12.2.1 - Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

12.2.2 - O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar a Nota de Empenho, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

12.2.2.1 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato (ou equivalente), a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para 

que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento. 

12.2.3 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

12.2.4 - A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos. 

12.2.5 - A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 

78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da 

mesma Lei. 

12.2.6 - A contratação será formalizada através de nota de empenho nos termos do art. 62 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

12.2.7 - Na assinatura do contrato (ou equivalente), será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 

contrato. 

12.2.8 - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato (ou equivalente), a Administração, sem 

prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 

convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 

requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 

negociação, assinar o contrato. 

13- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 - As despesas decorrentes da contratação, serão reconhecidas contabilmente com dotação 

orçamentária, conforme segue: 

Dotação principal - (50) 4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e material permanente 

Desdobramento - 4.4.90.52.35.00.00 - Equipamentos de processamento de dados 
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14 - DOS PRAZOS 

14.1 - O prazo de validade das propostas é de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de 

abertura do pregão, conforme discriminado no Anexo 10 deste Edital. 

14.2 - O prazo de vigência do Contrato (ou equivalente), será de 12 (doze) meses, com início na data 

da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado a critério da Administração e em 

conformidade a legislação. 

15 - DO PAGAMENTO 

15.1 - O faturamento deverá ser emitido para CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ 

78.299.815/0001-00 - endereço: Praça Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A, Centro, no 

Município de Apucarana - Estado do Paraná - CEP. 86800-235. 

15.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, através de 

crédito em conta corrente à vista da apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo 

responsável pelo Departamento requisitante, acompanhadas obrigatoriamente da CND da União e 

CRF do FGTS e certidão negativa de débitos do município da sede do licitante. 

15.3 - A(s) solicitação(ões) referente(s) à previsão de pagamento do objeto do referido contrato, 

deverão ser esclarecidos por servidor responsável do Departamento de Contabilidade/Tesouraria da 

Câmara Municipal de Apucarana, através dos telefones (43) 3420-7010. 

16 - DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

16.1 - O objeto do Contrato, deverá ser entregue à contratante, em local a ser definido na Solicitação 

de Compra, expedida pela Seção de Compras e Licitação; 

16.2 - A empresa fornecedora deverá disponibilizar a entrega dos produtos em até 10 (dez) dias 

corridos, após recebimento da Solicitação da Compra; 

16.3 - O bem, no ato da entrega deverá estar acompanhado da Nota fiscal descritiva, constando nº 

da Autorização de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do pagamento; 

17- DO REAJUSTE, CORREÇÃO E DAS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

17 .1 - Os preços propostos não serão reajustados durante o período de contratação, salvo, se 

ocorrerem algumas das hipóteses do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

17 .2 - Constam da Minuta Contrato (ANEXO 02). 

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 - Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade competente 

revogá-la por razões de interesse público, anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante decisão devidamente fundamentada, sem quaisquer reclamações ou direitos à 

indenização ou reembolso. 

18.2 - É facultada o pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, vedada a 
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inclusão posterior de documentos que deveriam constar originariamente na proposta e na 

documentação de habilitação. 

18.3 - O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo pregoeiro ou o não 

atendimento às solicitações ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO. 

18.4 - Toda a documentação fará parte dos autos e não será devolvida ao licitante, ainda que se trate 

de originais. 

18.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ão os dias de início e incluir-se 
ão os dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se vencem somente em 
dia de expediente da Câmara Municipal de Apucarana. 

18.6 - Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

18.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

18.8 - Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de 

reprografia autenticada. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita 

após a confirmação de sua autenticidade. 

18.9 - Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo 

ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou de sua desconexão. 

18.1 O - O pregoeiro poderá sanar erros formais que não acarretem prejuízos para o objeto da 

licitação, a Administração e os licitantes, dentre estes, os decorrentes de operações aritméticas. 

18.11 - Todas e quaisquer comunicações com o pregoeiro deverão se dar por escrito, com o devido 

protocolo junto a Câmara Municipal de Apucarana, através via e-mail institucional 

licitacoes@apucarana.pr.leg.br, ou no próprio chat da plataforma da https://bllcompras.com, "sala 

virtual" onde estará acontecendo o certame. 

18.11.1 - Fica terminantemente proibido o pregoeiro prestar quaisquer informações sobre o pregão já 

publicado e/ou em andamento, sob qualquer hipótese ou pretexto usando telefonia fixa ou móvel, 

como forma de garantir a lisura do certame. 

18.12 - Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, nos termos da legislação pertinente. 

18.13 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa. 

18.14. - A apresentação, por parte dos licitantes, de DECLARAÇÃO FALSA relativa ao cumprimento 

dos requisitos de habilitação, aos impedimentos de participação ou ao enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, e 

art. 37 da Lei Complementar nº 123/2006, independentemente da adoção de providências quanto à 
responsabilização penal, com fundamento no art. 90 da Lei nº 8.666/93 e art. 299 do Código Penal 

Brasileiro. 
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18.15 - Serão consideradas como não apresentadas as declarações, não assinadas pelo 

representante legal da empresa, considerando-se, diante da ausência de assinatura, desclassificada 

a proposta ou inabilitada a empresa, conforme a fase em que a declaração deva ser apresentada. 

18.17 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro. 

18.18 - O Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital 

será o da Comarca de Apucarana -PR. 

Apucarana, 13 de setembro de 2022. 

FRANCILEY PRETO GODOI 

Franciley Preto Godoi - Poim 

Presidente da Câmara 
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ANEXO 01 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO 30/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2022 

EXCELENTiSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: 

O (A) RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ADMINISTRATIVA ABAIXO IDENTIFICADA VEM 

RESPEITOSAMENTE PERANTE VOSSA EXCELÊNCIA, REQUERER A COMPETENTE 

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E 

PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA OS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA- PR. 

ANEXO: 

1 -OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

( ) CONTRATAÇÃO 

( ) REGISTRO DE PREÇOS 

(X) AQUISIÇÃO 

2-JUSTIFICATIVA 

A CONTRATAÇÃO DESSES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SE FAZ NECESSÁRIO SUPRIR 

AS NECESSIDADES PARA REPOSIÇÃO, AQUISIÇÃO OU COMPRA DE NOVOS PARA TODAS OS 

SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PR; 

3- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM ADQUIRIDOS. 

item qtde Preço unit Preço total 
LOTE01-IMPRESSORAS 

01 IMPRESSORA LASER MONO 20 4.098,53 81.970,60 

Especificações 

Impressão 

• Tecnologia de Impressão: Laser 
• Memória Padrão: 128 MB 
• Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): Até 

36 ppm 
• Resolução (máxima) em dpi: Até 2.400 x 600 dpi 
• Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas)?: 

Bandeja com capacidade para até 250 folhas e 
entrada de alimentação manual de uma folha 

• Interfaces Padrão: Sem fio 802. l l b/g/n, Ethernet, 
USB 2.0 de alta velocidade 

• Emulação: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL 
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Class3.0), BR-Script3 
• Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: Até 15.000 páginas 
• Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 

2.000 páginas 
• Tamanho Máx. de Impressão: Bandeja de papel: Até 

21,6 x 35,6 cm (ofício) li Entrada de alimentação 
manual: 7,6 a 21,6 cm (largura), 12,7 a 35,6 cm 
(comprimento) 

• Duplex: Sim 
• Compatibilidade com Dispositivos Móveis: 

AirPrint®, Google Cloud Print™, Wi-Fi Direct® 

Sistemas Operacionais 

• Windows®/Mac OS® 
• Windows 8.1, 8, 7 SPI 
• Windows 10 Home 
• 10 Pro 
• 1 O Education 
• 1 O Enterprise Windows Server 2016 
• 2012 R2 
• 2012 
• 2008 R2 
• 2008 macOS v!0.10.5, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x 

Linux~ 

Cópia 

• Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi 
• Opções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias 

múltiplas/empilhadas (até 99 cópias), cópia de 
documentos de identidade 

• Velocidade Máx. de Cópia em PB (cpm) / 
Resolução: Até 36 cprn 

• Ampliação/ Redução: 25% a 400% em incrementos 
de 1% 

• Tamanho do Vidro de Documentos: Até 21,6 x 27,9 
cm (carta) 

Scanner 

• Tipo de Scanner: Vidro de exposição colorido com 
ADF 

• ADF: Até 50 páginas 
• Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 

19.200 X 19.200 dpi 
• Resolução de Digitalização Óptica (dpi): Até 1.200 

X J.200 dpi 
• Visualização e Software OCR: Nuance™ 

PaperPortTM 14SE com OCR para Windows 
(mediante download) 

• Função Digitalização para: Arquivo, imagem, e 
mail, FTP, OCR para Microsoft® SharePoint 
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Itens Inclusos 

• DCP-B7535DW 
• Cartucho de toner preto TN-B021 (aprox. 2.600 

páginas) 
• Unidade de cilindro DR-B021 (aprox, 12.000 

páginas) 
• Guia de Configuração Rápida 
• Cabo USB 

Dimensões e Peso 

• LxPxA:40,9x39,9x31,8cm 
• Peso: 11,8 kg 

Garantia 

• 12 meses 

PRODUTO REFERENCIA: Impressora Brother 
Multifuncional Laser DCP B7535DW 

02 I IMPRESSOA COLOR 

Especificações 

• Tamanho do LCD (caracteres/linhas): Tela sensível 
ao toque colorida de 2,7" 

• Dimensões do Aparelho (LxPxA cm): 57,4 x 47,8 x 
24,6 cm (LxPxA) 

• Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas)?: 
Até 250 folhas, mais uma bandeja multiuso para até 
100 folhas 

• Tecnologia de Impressão: Jato de tinta colorida 
• Velocidade Máx. de Impressão em Preto 

(ppm)(modo rápido): Até 35 ppm 
• Velocidade Máx. de Impressão em Cores 

(ppm)(modo rápido): Até 27 ppm 
• Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 

4.800 X 1.200 dpi 
• Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim 
• Duplex: Sim 
• Interfaces Padrão: Sem fio 802.11 b/g/n, USB 2.0 de 

alta velocidade, Ethernet 
• Ciclo de Trabalho Mensal Máx.?: Até 30.000 

páginas 
• Volume de Impressão Mensal Recomendado?: 250 a 

2.000 páginas 
• Memória Padrão: 128 MB 
• Tamanhos de Papel Aceitos - Bandeja de Papel: Até 

11" x 17" (A3, duplo carta) 
• Processador: 576 MHz 
• Tamanhos de Papel Aceitos - Bandeja MU: Até 11" 

x 17" (A3, duplo carta) 

03 6.398,58 19.195,74 
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• Qualificação ENERGY STAR®: Sim 
• Peso do Aparelho (kg): 16, l kg 
• Voltagem: 110 

Itens Inclusos 

• 2 garrafas de tinta preta de ultra rendimento 
BTD60BK 

• Garrafas de tinta ciano, magenta e amarela de ultra 
rendimento BTS00 l C/M/Y 

• Guia de Configuração Rápida 
• Guia de Segurança do Produto 
• Disco de instalação para Windows e macOS 
• Cabo USB 

Compatibilidade 

• Dispositivos Móveis: AirPrint, Google Cloud 
Print™, Mopria™ e Brother iPrint&Scan 

• Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows ®, 
Windows 10, 8.1, 8, 7 SPl (32 & 64 bits)/ 
Windows Server 2016, 2012, Mac ® v 10.13.x, 
10.12.x, 10.11.6 

Garantia 

• 12 meses 

PRODUTO REFERENCIA: Impressora Ink-Tank 
Brother A3 HL T4000DW 

TOTAL-+ R$ 10.497,11 1 R$ 101.166,34 

TOTAL GERAL R$ 101.166,34 

4 - LOCAIS DE ENTREGA E QUANTIDADES DOS PRODUTOS 

Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - SETOR DE INFORMATICA, sendo Conferido e 

Coordenado pela chefia do mesmo. 

5 -PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

A ENTREGA SERA IMEDIATO APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO COM PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS CORRIDOS APÓS O ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE TODOS OS ITENS 

LICITADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 

6 -ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO SERÁ ACOMPANHADA POR: FISCAL DE CONTRATOS: 

Dr. Danylo Fernando Acioli Machado e GESTORA DE CONTRATOS: Elaine Silva de Miranda. 

-18 



(',/"l(\f 36 
CÂMARAMUNICIPALDEAPUCARANA vi'u, 

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná 
Fone: (43) 3420- 7000 1 www.apucarana.pr. leg.br 

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS 

7 - ESTIMA TIVA DO VALOR PARA MAX/MO DO EDITAL. 

VALOR MÁXIMO É DE RS 101.166,34 (CENTO E UM Mil, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA 

E QUATRO CENTAVOS). 

8 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

CONFORME O ARTIGO 73 DA LEI 8.666/93: 
ART. 73. - EXECUTADO O CONTRATO, O SEU OBJETO SERÁ RECEBIDO: 
1- EM SE TRATANDO DE OBRAS E SERVIÇOS: 
A) PROVISORIAMENTE, PELO RESPONSÁVEL POR SEU ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO, MEDIANTE TERMO CIRCUNSTANCIADO, ASSINADO PELAS PARTES EM ATÉ 
15 (QUINZE) DIAS DA COMUNICAÇÃO ESCRITA DO CONTRATADO; 
B) DEFINITIVAMENTE, POR SERVIDOR OU COMISSÃO DESIGNADA PELA AUTORIDADE 
COMPETENTE, MEDIANTE TERMO CIRCUNSTANCIADO, ASSINADO PELAS PARTES, APÓS O 
DECURSO DO PRAZO DE OBSERVAÇÃO, OU VISTORIA QUE COMPROVE A ADEQUAÇÃO DO 
OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS, OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 69 DESTA LEI; 
li - EM SE TRATANDO DE COMPRAS OU DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 
A) PROVISORIAMENTE, PARA EFEITO DE POSTERIOR VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO 
MATERIAL COM A ESPECIFICAÇÃO; 
B) DEFINITIVAMENTE, APÓS A VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DO MATERIAL E 
CONSEQUENTE ACEITAÇÃO. 

9 - DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS 
CERTIFICO QUE O ORÇAMENTO ENVIADO JUNTAMENTE A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA 
FOI POR MIM REALIZADO E É, CONFORME RUBRICA/ASSINATURA EM CADA UM DELES. 

10- DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
SENDO O QUE SE APRESENTA PARA O MOMENTO, REITERO VOTOS DE ELEVADA ESTIMA E 
APREÇO. 

-19 



('\ 0 'l ,. 3' 7 ui i iJ t · 
CÂMARA lVIUNICIPAL DE APUCARANA 

Centro Cívico José de Oliveira !{0,:1. 25A - 86800-2:15 - Apucarana - Paraná 
Fone: ( .:13) 3.:120- 7000 1 www.apucaranu.pr. lcg.br 

ANEXO 02 

Contrato nº _/22. 

Processo Licitatório nº 30/22 

Pregão Eletrônico nº 06/22 

Pelo presente instrumento particular de Contrato, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE 

APUCARANA, Estado do Paraná, neste ato representadopelo senhor Franciley Preto Godoi "Poim", 

brasileiro, casado, residente à Rua Luiz Montanari , nº 107, Pirapó, Apucarana - Pr., portador da 

Cédula de Identidade nº 4.367.751-9 SSP/PR, CPF nº 528.051.159-53, Presidente da Câmara 

Municipal Apucarana, de ora em diante denominado simplesmente de CONTRATANTE e de 

outro lado a empresa , CNPJ/MF nº , com 

sede à , neste ato representada , 

Com os seguintes dados para transferência bancaria aqui 

denominado simplesmente de CONTRATADA estando as partes sujeitas às normas da Lei 8.666 de 

21 de junho de 1993 e subsequentes alterações, Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 

Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 3.555/2000 e demais legislações aplicáveis, 

obedecidas as condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade PREGÃO 

ELETRONICO Nº 01/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto - 

1.1. O Objeto do presente Contrato é a Aquisição de impressoras para a Câmara Municipal de 

Apucarana., a serem adquiridos em sua totalidade para atender as necessidades da Câmara 

Municipal, conforme quantitativo, especificações e detalhamentos consignados no Pregão Eletrônico 

nº 06/2022, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, 

independentemente de transcrição. 

1.1.1. A empresa . doravante denominada 

CONTRATADA, obriga-se a fornecer à Câmara Municipal de Apucarana, de acordo com o Pedido de 

Compras feitas pela CONTRATANTE, os itens a seguir: 

TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS NO ANEXO 1 

TERMO DE REFERENCIA 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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2.1 A presente relação jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo menor 

preço global e melhor qualidade, e, fundamenta-se no Processo Licitatório nº 30/2022, na modalidade 

Pregão Eletrônico nº 06/2022 que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua 

transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e 

normatizadores de ordem pública pertinentes. 

2.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações e legislação pertinente ao objeto contratual. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS 

3.1 O valor total do contrato é de _ 

3.1.1 A CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba 

prevista. 

3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato serão contratadas com recursos 

financeiros provenientes da seguinte dotação orçamentária: 

3.3 A alteração na quantidade, objeto deste processo, somente poderá ser aditado até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento), observando-se a Lei Federal n.0 8.666, de 21/06/1993. 

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

4.1 Após o recebimento dos equipamentos e os mesmos em perfeito funcionamento, será realizado o 

pagamento á empresa vencedora, mediante apresentação de certidões e Nota Fiscal/Fatura. O 

pagamento será feito através de transferência bancária, sendo a conta bancária do favorecido 

equivalente aos dados da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA; 

4.2 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção 

pela CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o 

problema seja definitivamente regularizado. 

4.3 A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a 

multa que porventura lhe tenha sido aplicada. 

4.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência 

de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 

repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o 

caso, pela CONTRATANTE. 

4.5. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato só poderá ser revisto após 30 dias da assinatura 

do contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO 

5.1 O fornecimento dos bens deverá ser feito em sua totalidade no Prédio da Câmara Municipal de 

Apucarana, dentro do perímetro urbano deste Município, conforme solicitação a ser fornecida pela 

Contratante; 

5.2 A aceitação dos bens contratados somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e 

verificação das respectivas especificações, devendo ser recusados aqueles bens que não atendam, 

em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com 

padrões de qualidade contratados. Ficando ainda suscetível à fiscalização da CONTRATANTE, 

quando ocorrer o ato de fornecimento dos referidos bens. 

5.3 A vigência do contrato terá o prazo até XXXXXXX, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 

8.666/93. 

5.4 O presente contrato tem como fiscal o Procurador Geral do Legislativo Dr. Danylo Fernando 

Acioli Machado, nomeado pelo Ato nº 23/2022 e a como Gestora de Contratos a Servidora Elaine 

Silva de Miranda , nomeada pelo Ato nº 08/2022. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES 

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATADA: 

6.1 O pagamento de todas as despesas com o transporte quando solicitado, com o pessoal e com os 

equipamentos e demais itens necessário ao fornecimento, substituição e instalação, inclusive 

quaisquer indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função do fornecimento 

dos bens; 

6.2 O pagamento de todos os impostos, seguros e demais encargos que venham a ser devidos em 

razão do objeto deste contrato, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer custos adicionais; 

6.3 A responsabilidade de todo e qualquer fornecimento fora das especificações contratadas e 

também além das solicitações da CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta da 

CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas; 

6.4 Quando da subcontratação dos bens aqui contratados, total ou parcialmente, a CONTRATADA 

obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do presente contrato, 

respondendo solidariamente com estes a todas as infrações eventualmente cometidas; 

6.5 Manter, durante todo período do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumida 

nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento. 

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATANTE: 

6.6 Obedecer aos critérios de remuneração previstos neste contrato, desde que cumpridas as 

exigências explicitadas neste instrumento; 
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6.7 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND, solicitar Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observado a retenção do 

INSS devida. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES 

7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que 

devidamente comprovados e aceitos pela CONTRATANTE, o atraso no fornecimento dos bens 

contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de multa no valor de 1% (um por cento) por 

dia de atraso, e em consequência isenta a CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, 

sob qualquer título, relativos ao período em atraso; 

7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA inadimplente às demais 

penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90, e das 

demais constantes do Edital; 

7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou 

inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3º do artigo 86 da Lei 

Federal nº 8.666/93 com demais alterações; 

7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a 

CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que 

lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 

05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação. 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO 

8.1 O presente negócio poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, independentemente de 

notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a indenização de qualquer espécie à contratada, na 

hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos incisos do artigo 77 e 78, e na forma 

do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93. 

8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência do 

fornecimento dos bens contratados, recebendo a CONTRATADA o valor da correspondente 

quantidade de bens fornecidos. 

8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato, 

sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

8.4 Se o fornecimento dos bens não atender às especificações contratadas, ou estiver em desacordo 

com o item 5.2 deste instrumento. 

CLÁUSULA NONA: DO FORO 
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9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questão 

pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam. 

Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma. 

Apucarana, xxxxxxxxxxxxxx de 2022. 

Câmara Municipal de Apucarana ESTADO DO PARANÁ, Praça Centro Cívico José de Oliveira 

Rosa, 25ª, Centro, CEP 86800-235 CNPJ 78.299.815/0001-00 - Fone: (43) 3420-7000 

Franciley Preto Godoi 

Presidente da Câmara 

EMPRESA CONTRATADA 
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ANEXO 03 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

1. - Para comprovação da habilitação jurídica: 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos 

documentos de eleição de seus atuais administradores e declaração de firma individual, quando for o 

caso; 

b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício; 

c) 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; 

1.1 -Os documentos exigidos nas alíneas "a e b", deste item, poderão ser substituídos pela Certidão 

Simplificada da Junta Comercial, ou fotocópias dos extratos da Junta Comercial, devidamente 

publicados no Diário Oficial, indicando e relacionando os representantes legais e a composição 

acionária da empresa. 

2 - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, (quando enquadrada) para efeito do 

tratamento diferenciado previsto na Lei 123/2006 e Lc 147/2014, deverá ser comprovada mediante 

apresentação da Certidão Simplificada da Junta Comercial, expedida no prazo não superior a 60 

(sessenta) dias a contar da abertura da licitação. 

3 - Para comprovação da regularidade fiscal: 
\, 
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de 

Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e 

Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do 

domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei; 

b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa 

de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da 

proponente ou outra equivalente na forma da lei; 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Unidade competente, do domicílio ou sede da 

proponente ou outra equivalente na forma da lei; 

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e ao Tribunal 

Superior do Trabalho, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei, consistentes na apresentação de: 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 
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3.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

3.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às 

mesmas, 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 Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa. 

3.1.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.1.1., implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nºB.666/93, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

4 - Para comprovação da qualificação econômico-financeira: 
\. 
4.2 - Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo cartório 

distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da data marcada para o 

recebimento dos envelopes nºs 01 e 02. 

5 - Para comprovação da qualificação técnica: 

~.1 - Atestado de capacidade técnica, comprovando que já forneceu ou fornece produtos similares ao 

do objeto desta licitação, de forma satisfatória, o qual poderá ser fornecido por empresa pública ou 

privada; 

6 - Após a realização dos procedimentos relativos ao julgamento e ordenação das propostas, o 

pregoeiro verificará a regularidade do cadastro da proponente vencedora. 

7 - Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da 

matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que 

são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora, o contrato será celebrado 

com a sede que apresentou a documentação. 

7.1 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

8 - Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado 

adjudicado pelo pregoeiro e homologado o procedimento pela autoridade competente; 

8.1 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a 

capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou 

inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 

9. A não comprovação da regularidade fiscal, até o final do prazo estabelecido, implicará na 

decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao pregoeiro convocar os 

licitantes remanescentes, por ordem de classificação. 
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., 
ANEXO 04 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL 

(sobrecarta) 

PREGÃO Nº 06/2022 - ELETRÔNICA 

(Razão social da empresa), CNPJ/MF _, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da 

Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

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

com o número do CNPJ. 
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ANEXO 05 

DECLARACAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(sobrecarta) 

PREGÃO Nº 06/2022 - ELETRÔNICA 

A empresa. , Inscrita 

no CNPJ sob o nº , declara sob as penas da lei, que se trata 

de (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), de acordo 

com a receita bruta anual, podendo receber o tratamento previsto na Lei no 123 de 14 de dezembro 

de 2.006, Lc 147/2014, com relação ao Processo Licitatório, estando ciente da responsabilidade 

administrativa, civil e penal. 

Local e data 

Nome e assinatura do Representante legal da empresa 

Nome e assinatura do responsável contábil da empresa. 
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ANEXO 06 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

PREGÃO Nº 06/2022 - ELETRÔNICA 

(Razão social da empresa), CNPJ/MF _, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da 
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 
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ANEXO 07 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 

PREGÃO Nº 06/2022 - ELETRÔNICO 

(Razão social da empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço completo). Declaramos que não 

possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 

27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição 

-30 



OOOC-48 
CÂMARA lVIUNICIPAL DE APUCARANA ----- - - -· 

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná 
Fone: ( 43) 3420- 7000 1 www.apucarana.pr. leg.br 

ANEXO 08 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, 

sob a modalidade de PREGÃO Nº 06/2022 - ELETRÔNICA, instaurado pela Câmara Municipal de 

Apucarana, que: 

· Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, 

sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 

· Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

· Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 

decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em 

função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato; 

· Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do PREGÃO Nº 06/2022, realizado pela Câmara 

Municipal de Apucarana. 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

_______ ,em __ de de 2022. 

(Assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO 09 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao pregoeiro da Câmara Municipal de Apucarana. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 

Nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Lei Nº 8.666/93, e 

às cláusulas e condições do Edital de Licitação modalidade Pregão Eletrônico Nº 06/2022. 

Declaramos ainda que não temos qualquer fato que nos impeça de participar da mencionada 

licitação. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados abaixo, caso sejamos 

vencedores na presente licitação. 

DADOS DA EMPRESA: 

Proponente (Razão Social): 

Endereço Comercial: (Rua/Cidade/UF/CEP) 

CNPJ: CGF: 

Banco: Agência: Conta Corrente: 

Fone/Fax: E-mail: 

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO: 

Nome: RG nº: CPF nº: 

Cargo/Função: Fone: 

Item Descrição Unid Quant Vir unit Vir total 

1 xxxxxxxx 

Valor global de R$ ( ). 

Validade Mínima da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Local e Data. 

Assinatura do Proponente NOME COMPLETO 

CPF 
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PARECER JURÍDICO 
Processo 30/2022 -Aquisição de Impressoras 
Pregão 06/2022 - Forma Eletrônico 

O processo Licitatório seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei 
10520/2002, lei Complementar 123/2006 e LC 147 /2014, Decreto Federal 
10.024/2019, sem prejuízo da Lei n.º 8.666/93, possuindo o número de ordem 
em série anual, a indicação do nome da repartição interessada, sendo certo, 
ainda, constar a expressa indicação da modalidade, o regime de execução, 
descrição do objeto e o tipo da licitação. Sem prejuízo a documentação 
apresentada para início da licitação como adequação do orçamento e 
cumprimentos da legislação orçamentária. Feitas as considerações sobre 
documentação e legalidade. Observa-se ainda que o processo segue 
acompanhado de uma estimativa de preço devidamente anexada e das demais 
documentações administrativas necessárias. 

Observa-se que o processo encontra devidamente justificado pela necessidade 
de aquisição de equipamentos, observado que a descrição deve serfeita de forma 
genérica e sem particularidades que inviabilizem ou reduzam o caráter 
competitivo, sendo possível constar descrição de qualidade e referencias, para 
garantir o resultado útil do certame. 

Desta forma, tenho que o processo licitatório encontra-se respaldado na lei n.º 
10520/2002, não tendo nenhum óbice que possa ensejar a sua nulidade, devendo 
a Comissão Permanente de Licitação e pregoeiro observar a disponibilidade dos 
documentos apresentados no portal da transparência e envio da documentação 
para o TCE-PR dentro das referências legalmente exigidas e os princípios jurídicos 
que regem administração pública, razão pela qual opino pelo prosseguimento do 
certame, como regular e legal. 

É o parecer. 
S.M.J. 
Apucarana/PR, 13 de setembro de 2022. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO Nº 06/2022 - FORMA ELETRÔNICA 
MENOR PREÇO POR LOTE GLOBAL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2022 

OBJETO: Aquisição de 23 (vinte e três) impressoras para as dependências da Câmara Municipal de 

Apucarana. 
Local da sessão e cadastro da proposta: O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, será 

exclusivamente por meio eletrônico www.bll.org.br "acesso identificado" 
Recebimento das propostas: até as 09:30 horas do dia 26/09/2022. 
Abertura das Propostas: as 09:31 horas do dia 26/09/2022. 
Início da sessão de disputa de preços: as 10:00 horas do dia 26/09/2022. 
Informações e edital na integra podem ser retirados na Câmara Municipal de Apucarana, ou pelo site 

www.apucarana.pr.leg.br 

FRANCILEY PRETO GOOOI 

FRANCILEY PRETO GODO! "POIM" 
PRESIDENTE 
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DATA: 14/09/2022 
JORNAL: TRIBUNA DO NORTE 
EDIÇÃO Nº: 9.348 PÁG.: B2 

DOCUMENTO: AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO Nº 06/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2022 

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 
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Mural de Licitações Municipais https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/aml/DetalhesProce ... 

TCEPR 

Detalhes processo licitatório 
Informações Gerais---------------------------------------------------~ 

Entidade Executara: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 
1 

Ano*! 2022 
1 

Nº licitação/dispensa/inexigibllidade* ' 6 

Modalidade* , Pregão 

Número edital/processo* 30 

Recursos provenientes de organismos Internacionais/multilaterais de crédito-----------------------------~! 
Instituição Financeira 

Contrato de Empréstimo 

Descrição Resumida do Objeto* j Aquisição de 23 impressoras para Câmara Municipal de Apucarana 

Forma de Avallção l M~or ·Preç~~ 

Dotação Orçamentária* t 4490523500000000000000000000 

Preço máximo/Referência de preço - ! 101.166,34 
R$*, 

Data de Lançamento do Edital 13/09/2022 

Data da Abertura das Propostas . 26/09/2022 

NOVA Data da Abertura das Propostas 

Data de Lançamento do Edital 1 
1 

Data da Abertura das Propostas 1 

Data Registro 

Data Registro 

V 

13/09/2022 

Há itens exclusivos para EPP/ME? ' Não--· v 

Há cota de participação para EPP/ME? ; Não V Percentual de participação: o,oo 

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME? ~ão 

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? l Nã~ v ' 

Data Cancelamento - 
CPF: 72202572953 (!.QgQl.lt) 

1 of 1 13/09/2022 16:06 
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RETIFICAÇÃO 01 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2022 

A CÃMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, Estado do Paraná, torna público que às 10:00 dia 26 de 

setembro de 2022, através do Portal da BLL (http:bll.org.br) realizará licitação para aquisição de 
impressoras para a câmara municipal na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, Menor Preço, Por 

Lote Global, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação INTERNET, conforme 
especifica abaixo. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. 
PERÍODO: 12 meses 

VALOR MÁXIMO: R$ 101.166,34 (CENTO E UM MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E 

QUATRO CENTAVOS). 

•••• PROCESSO LICITATORIO Nº 30/2022 
PREGÃO Nº 06/2022 - ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO - MENOR PREÇO POR LOTE GLOBAL 

INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: 21 de 
setembro de 2022 

FIM DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: 09:30 do dia 
30 de setembro de 2022. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09:31 do dia 30 de setembro de 2022 . 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10:00 do dia 30 de setembro de 2022 

• FICA RETIFICADO A DATA E HORARIO DE ABERTURA, BEM COMO AS 
ESPECIFICAÇÕES DO NO ITEM 02 DO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA, RETIRANDO 
A EXIGÊNCIA DA "Qualificação ENERGY STAR®: Sim" 

Apucarana, 20 de setembro de 2022. 

FRANCILEY PRETO GODO! 

Franciley Preto Godoi - Poim 
Presidente da Câmara 
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