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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019- CPLICIGÁS 

A CIGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS, por meio de seu Pregoeiro Oficial , designado 
pela Diretoria da CIGÁS, conforme Portaria n° 05, de 30 de novembro de 2018, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto está definido abaixo, o qual observará os preceitos de 
direito público e, em especial, os termos da Lei Federal no 10.520, de 17 de Julho de 2002, da Lei 
Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, da Lei Complementar n° 123/2006, da Lei Estadual 
(AM) n° 4.730, de 27 de dezembro de 2018, do Decreto Estadual no 24.818, de 27 de janeiro de 
2005, e pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas 
expressamente bem como pelas condições estabelecidas neste EDITAL e seus anexos. 

1. DO OBJETO: 

1.1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, conforme condições e 
especificações técnicas constantes neste Edital e seus Anexos. 

1.2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

1.2.1. O objeto a que se trata esse Termo de Referência tem por finalidade a contratação de 
empresa especializada em locação de equipamentos de impressão, compreendendo a cessão de 
direito de uso de equipamentos (impressoras) novos e de primeiro uso. incluindo a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de pecas e consumíveis necessários 
(exceto papel), suporte. instalação e configuração aos equipamentos fornecidos, conforme 
condições e especificações técnicas constantes neste Edital e seus Anexos. 

1.2.2. A descrição do objeto da futura contratação, especificações técnicas e instruções a respeito 
do fornecimento do objeto ofertado estão previstas no Termo de Referência, ANEXO 11 deste Edital 

1.2.3. O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão pelo MENOR PREÇO 
GLOBAL. 

2. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

2.1. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis às empresas interessadas no endereço eletrônico 
do COMPRASNET e www.comprasqovernamentais.qov.br, bem como, no endereço eletrônico da 
CIGÁS www.cigas-am.com.br, ou na sede da COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS - CIGÁS, 
localizada na Avenida Torquato Tapajós n° 6.100, no Bairro de Flores, Manaus/AM, CEP: 
69058-830, no horário das 08h30 às 11 h e das 14h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados. 

2.2. A Sessão Pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do Pregoeiro com a 
utilização de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo 
discriminados: 

Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br 
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UASG: 926187- COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS- CIGÁS - PREGÃO N° 016/2019 
Data da sessão pública: 13/11/2019 
Horário: 09h30 (horário de Brasília) e 8h30 (horário de Manaus) 

2.3. Não havendo expediente na data marcada para a abertura da Sessão, ficará a sessão 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 
estabelecido, salvo comunicação do Pregoeiro em sentido contrário. 

2.4. Para as indicações de horário, constantes neste Edital, será considerado o horário de Manaus 
(AM). 

2.5. Os interessados em participar do certame poderão entrar em contato com a Comissão 
Permanente de Licitação - CPUCIGÁS, através do telefone (92) 3303-3201 ou pelo e-mail 
cpl@cigas-am.com.br, a fim de receber orientações ou dirimir qualquer dúvida referente ao Edital 
e seus Anexos. 

3. DA PREVISÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

3.1. Os recursos, para contratação do objeto deste Edital, serão da Companhia de Gás do 
Amazonas- CIGÁS, conforme está previsto no item 12 (ORIGEM DOS RECURSOS) do Termo de 
Referência, Anexo 11, deste Edital. 

3.2. O valor estimado para esta Licitação é sigiloso, na forma do Art. 34 da Lei n° 13.303/16. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

4.1. Poderão participar deste Pregão as empresas que: 

4.1.1. Estejam HABILITADAS PARCIALMENTE (habilitação parcial válida) no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores- SICAF, nos termos da Instrução Normativa- MARE no 
05, de 21 de julho de 1995 e suas alterações, situação esta que será verificada mediante consulta 
"on fine" junto aquele Sistema, na hora da licitação (Decreto n° 3. 722, de 09 de janeiro de 2001 ), 
com redação dada pelo Decreto no 4.485/2002, ou apresente a documentação na forma do 
Inciso XIII do art. 4° da Lei no 10.520/2002; 

4.1.2. As empresas não cadastradas no SICAF e que tiverem interesse em participar do presente 
Pregão, poderão ainda providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto ao Comprasnet. 

4.1.3. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as Microempresas (ME) e as Empresas de 
Pequeno Porte (EPP) que atendam às condições deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à 
documentação, e estejam devidamente credenciadas perante o Comprasnet, para acesso ao 
sistema eletrônico. 

4.2. Não será admitida a participação de proponente nas seguintes condições: 

4.2.1 . Empresas declaradas inidôneas para licitar ou impedidas de contratar com a Administração 
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida por algum destes órgãos e 
com suspensão temporária para licitar ou contratar, nos termos da Lei n° 8.666/93, Lei n° 
10.520/02 e suas alterações e ainda, as hipóteses estabelecidas pelo artigo 38 da Lei n° 13.303/16; 
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4.2.2. Empresas que possuam, em sua Diretoria ou quadro técnico, funcionário(s) vinculado(s) à 
CIGÁS, participando desta licitação; 

4.2.3. Empresas que possuam representantes legais, prepostos ou procuradores comuns 
participando simultaneamente com mais de uma proposta; 

4.2.4. Empresas que combinarem entre si , visando frustrar a competitividade do processo ou 
pertencentes ao mesmo grupo econômico; 

4.2.5. Empresas inadimplentes com obrigações assumidas junto à CIGÁS; 

4.2.6. Empresa estrangeira que não funcione no País; 

4.2.7. Consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; 

4.2.8. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

4.2.9. Direta ou indiretamente os impedidos pelos incisos e parágrafos do art. 9°, da Lei n° 
8.666/93; 

4.2.9.1. Para fins do disposto no item 4.2.9, considera-se participação indireta a existência de 
vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do 
projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos 
e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

4.2.1 O. Empresas que não apresentem condições jurídicas, fiscais, econômico-financeiras ou 
técnicas, exigidas na presente licitação; 

4.2.11. Empresas que estejam sob falência (ou recuperação judicial ou extrajudicial), concurso de 
credores, dissolução e liquidação. 

4.3. Como condição para participação no Pregão a licitante deverá assinalar "sim" ou "não" 
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.3.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3o da Lei Complementar n° 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

4.3.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como 
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

4.3.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores; 

4.3.4 Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo r , XXXIII, da Constituição. 

4.3.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente. 

4.3.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta 
sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 
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4.3.7 Enquadre-se em outra situação impeditiva prevista estabelecidas no artigo 38 da Lei n° 
13.303/16. 

5. DO CREDENCIAMENTO: 

5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Art. 4°, do Decreto Estadual no 24.818/2005), no 
endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5.2. Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico, a autoridade 
competente do órgão promotor da licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os 
licitantes que irão participar do presente pregão eletrônico. 

5.3. O credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que também será requisito obrigatório para 
fins de habilitação no presente certame, observado o disposto no item 4- DAS CONDIÇÕES DE 
PARTICIPAÇÃO desse Edital, no que couber. 

5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da licitante ou 
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 4°, § 4°, do Decreto Estadual no 
24.818/2005). 

5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 
do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

6.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances, inclusive os atos 
praticados diretamente, ou por seu representante (inciso IV Art. 6°, Decreto Estadual n°' 
24.818/2005). 

6.2. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso 111, Art. 6°, Decreto 
Estadual no 24.818/2005). 

6.3. Em caso de dúvida entre as especificações apresentadas para o objeto ofertado descrito no 
código CATMAT do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações 
exigidas neste EDITAL, prevalecerão as especificações deste último, devendo as licitantes assim 
considerarem quando da elaboração de suas respectivas propostas comerciais. 

6.4. Após a divulgação deste edital no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, 
os licitantes deverão encaminhar proposta comercial, com a descrição do objeto ofertado e preço, 
em valor(es) unitário(s) de cada item, além do respectivo anexo (se for o caso), até a data e hora 
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marcadas para abertura da respectiva sessão, exclusivamente por meio de sistema eletrônico, por 
intermédio do endereço supracitado, quando então encerrar-se-á, automaticamente, a fase de 
recebimento das propostas. 

6.5. A participação neste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á por meio de conexão da licitante ao 
sistema eletrônico acima indicado, mediante digitação de sua senha privativa e subseqüente 
encaminhamento da proposta de preços com VALOR TOTAL (12 meses) exclusivamente, no site, 
data e horário indicados no preâmbulo. 

6.6. Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio 
do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas 
neste edital. 

6.7. Além da formulação e envio da Proposta de Preço padrão do sistema, a licitante deverá 
preencher, conforme modelo sugestão do ANEXO 111, Formulário para apresentação da Proposta 
de Preços, onde deverão constar as seguintes condições: 

6.7.1. Preço unitário (mensal) e total (12 meses) para o serviço, de acordo com os preços 
praticados no mercado, expressos em moeda corrente nacional (R$), considerando as 
especificações e modelo do ANEXO 111 do presente edital; 

6.8. As propostas deverão ser apresentadas de forma clara e objetiva, em conformidade com o 
instrumento convocatório, devendo conter todos os elementos que influenciam no valor final da 
contratação, detalhando, quando for o caso: 

6.8.1. O valor mensal e o valor global da proposta, conforme o disposto no instrumento 
convocatório; 

6.8.2. Os custos decorrentes da execução contratual, mediante o preenchimento do modelo de 
proposta de preços estabelecido no instrumento convocatório; 

6.9. A Proposta de Preços deverá ser entregue e analisada no momento da aceitação do lance 
vencedor. 

6.9.1. Erros no preenchimento da proposta de preços não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta. A proposta poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo 
Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço, sob pena de desclassificação. Será informado 
ao licitante a necessidade de retificação dos itens por e-mail ou chat. 

6.9.2. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

6.10. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 

6.11. Para registrar no sistema a informação quanto a adequação de exclusividade do certame, as 
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema, no ato de envio de sua proposta, que atendem aos requisitos do artigo 3° da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, para que possam fazer jus aos benefícios 
previstos na referida Lei. 

6.12. Os licitantes deverão considerar, em suas respectivas propostas de preços ofertadas, as 
seguintes informações: 
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6.12.1 . Todos os custos e despesas, diretos e indiretos, tais como tributos (ISS, PIS, COFINS, etc.), 
encargos (sociais, trabalhistas e fiscais), taxas, seguros, transportes, fretes, lucros e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto. 

6.12.2. O valor ofertado, deverá estar de acordo com os preços praticados no mercado, em 
algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as 
quantidades constantes do Termo de Referência, Anexo 11 do presente Edital, e as especificações 
técnicas do objeto ofertado na proposta deverão atender as especificações constantes neste Edital, 
conforme estabelece o Inciso 11 do art. 56 da Lei Federal no 13.303/2016. 

6.13. A apresentação da (s) proposta (s) implicará plena aceitação, por parte da PROPONENTE, 
das condições estabelecidas neste EDITAL e seus Anexos. 

6.14. O prazo mínimo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, exceto para o licitante que 
propuser prazo de validade superior ao previsto neste Edital. 

6.14.1 . Quando na proposta de preços não constar o prazo de validade ou consignar termo inferior 
ao estabelecido no item 6.14, prevalecerá o prazo constante neste Edital. 

6.15. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente EDITAL e 
seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

7.1 . A partir das 08h30, horário de Manaus, do dia 13/11/2019, e em conformidade com as 
condições estabelecidas neste EDITAL, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico no 
016/2019, com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, 
conforme este EDITAL e de acordo com o Decreto Estadual no 24.818/2005. 

8. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA LANCE: 

8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, por meio eletrônico, desclassificando, em 
regra, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no presente 
Edital, principalmente no que concerne às especificações exigidas. Também serão desclassificadas 
as propostas omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis. As propostas que atenderem 
todas as exigências deste Edital serão classificadas para a etapa de oferta de lances. 

8.1.1. Considerando que, para fins do Sistema Eletrônico, as propostas registradas tornar-se-ão os 
primeiros lances das licitantes, caso seja identificada alguma desconformidade com o instrumento 
convocatório, o Pregoeiro analisará, caso a caso, a fim de verificar a ocorrência de erros e, caso 
existam, se são de natureza sanável. 

8.1.2. Na hipótese de erro sanável durante a fase de lances, o Pregoeiro cientificará, via chat, todas 
as licitantes logadas, sobre o problema detectado, fazendo referência ao valor registrado, já que o 
Sistema Eletrônico não possibilita a identificação do licitante, de forma que todas as participantes 
não se deixem influenciar pelo erro e possam registrar seus lances levando em conta, unicamente, 
sua condição comercial. 
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9. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES: 

9.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 

9.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas neste edital. 

9.2.1 . O critério de Julgamento das Propostas Comerciais no presente certame é o de 
MENOR PREÇO GLOBAL. Os Lances ofertados pelos licitantes, no Sistema COMPRASNET, 
deverão corresponder ao VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO. 

9.2.2. Os valores deverão ser calculados utilizando-se duas casas decimais. 

9.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 

9.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 

9.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado que tenha sido apresfentado pelos demais licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance. 

9.5.1. Durante a fase de lances, não serão aceitos contatos telefônicos, ou via e-mai/, com o 
Pregoeiro e com a equipe de apoio, inclusive para pedidos de exclusão de lances realizados 
equivocadamente, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, já que tal ato configura a 
identificação da licitante durante a sessão pública, conforme legislação. 

9.5.2. É dever do licitante, durante a sessão pública do Pregão, acompanhar as operações no 
sistema eletrônico, ficando integralmente responsável pelo ônus adivindo da perda do negócio 
decorrente da inabilitação ou desclassificação, diante da inobservância ou omissão de quaisquer 
mensagens emitidas no sistema pelo Pregoeiro, seja por convocações e ainda, no caso de 
desconexão. 

9.6. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o 
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 
sem prejuízo dos atos realizados. 

9.6.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação neste certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 

9.6.2. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada, mediante comunicação aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação 
(www .comprasgovernamentais.gov .br). 

9.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, o sistema 
eletrônico encaminhará o AVISO de fechamento iminente dos lances, após transcorrerá período de 
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. ~ 
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9.8. É vedado aos licitantes a utilização de caracteres (letras, números, símbolos, palavras) e/ou 
outros elementos de grafia não usuais, que possibilitem a identificação da autoria dos lances 
registrados, a fim de afastar a formação de conluio ou qualquer outro expediente destinado a 
frustrar ou fraudar o caráter competitivo da licitação, sob pena de responsabilização administrativa 
e criminal, independente da existência de dano. 

9.9. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para contratação e verificará 
a habilitação do licitante conforme disposições deste Edital. 

9.10. Na fase de lances, os valores ofertados não poderão ser excluídos. 

9.10.1. EXCEPCIONALMENTE, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, poderá ser acatado 
o pedido de desistência da proposta, em razão de motivo devidamente justificado e comprovado 
pela LICITANTE, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro. 

9.1 0.2. Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no sub item 9.1 0.1. acima, 
a LICITANTE DESISTENTE ficará sujeita a aplicação das sanções previstas no item 23 deste 
Edital. 

9.10.3. Após a convocação pelo Pregoeiro, o não encaminhamento da documentação no prazo 
fixado no item 12.1. deste Edital , caracteriza desistência para fins de aplicação das penalidades 
cabíveis. 

9.11. Após o encerramento da etapa de lances ou depois de verificada a conformidade entre a 
proposta e as especificações técnicas solicitadas para o objeto, por parte da área técnica, 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. 

9.11.1. Caso o lance vencedor esteja com valor acima do estimado para contratação do ITEM, a 
licitante será convocada, pelo "chaf' do sistema, para negociar o valor do lance, e, em caso de não 
atendimento à convocação dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro, a proposta da licitante será 
recusada, sendo convocada a próxima colocada para a negociação. 

9.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes. 

9.12. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e o valor estimado para o objeto. 

9.13. Será assegurada nesta licitação, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), em conformidade com os critérios 
estabelecidos no Art. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

9.13.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada (Art. 44 §1 ° e §2°, Lei Complementar no 123/2006). 

9.14. Após o encerramento da fase de lances, o Sistema identificará em coluna própria as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação entre os 



clgás Companhia de 
Gás do Amazonc1s 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019- CPL/CIGÁS 

valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno Porte na ordem de classificação. 

9.14.1. A proposta que se encontrar na faixa de até 5% (cinco por cento) acima do valor do melhor 
lance estará empatada com a primeira colocada. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
terá o direito, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, de encaminhar uma última 
oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, para o desempate, sob pena de preclusão(§ 
3°, Inciso 111 , Art.45, Lei Complementar no 123/2006). 

9.15. 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. 

9.16. No caso de serem ofertados dois ou mais lances de igual valor, será aceito e prevalecerá, 
aquele que for registrado no sistema em primeiro lugar. 

9.17. Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou de Empresas de Pequeno Porte 
empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da primeira colocada, e 
permanecendo o empate até o encerramento do grupo, o sistema fará um sorteio eletrônico entre 
tais fornecedores, definindo e convocando, automaticamente. a vencedora para o encaminhamento 
da oferta final do desempate. 

9.18. Na hipótese em que nenhuma das licitantes exerça seu direito de preferência previsto acima 
ou comprove o preenchimento dos requisitos elencados na Lei Complementar no 123/2006, 
prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo sistema eletrônico, sem prejuízo das sanções 
cabíveis em razão do registro de declaração/manifestação falsa. 

10. DA ACEITABILIDADE DO VALOR OFERTADO: 

10.1. O Pregoeiro decidirá sobre aceitação dos preços obtidos de acordo com o VALOR GLOBAL 

10.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o Pregoeiro divulgará o resultado de julgamento 
das propostas. 

10.3. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital , ou, quando for o caso, após a 
negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor, o Pregoeiro 
anunciará o licitante vencedor. 

10.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3o do artigo 43 
da Lei no 8.666, de 1993. 

10.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for verificada e evidente pela 
análise da proposta de preços. não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória 
a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

10.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita. 
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10.7. Se o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e assim sucessivamente, na ordem 
de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

1 0.8. Nesta fase, também é de suma importância que os licitantes permaneçam conectados para 
facilitar a negociação quando necessário, conforme art. 10, XIX, Decreto Estadual no 24.818/2005. 

10.9. A proposta comercial assinada e digitalizada da licitante vencedora, contendo as 
especificações detalhadas do objeto, deverá ser formulada e enviada, atualizada em 
conformidade com o último lance ofertado, num prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos 
após o encerramento da etapa de lances, impreterivelmente por convocação do Pregoeiro pelo 
Sistema COMPRASNET "Convocar anexo". 

10.10. Da negociação: 

10.1 0.1 . O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha 
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 
contratação. 

10.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes, caso não sejam realizados lances será verificado a conformidade entre: a 
proposta de menor valor e o valor de referência da CIGAS. 

1 0.11. O pregoeiro poderá convocar o licitante para trativas de diligências, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no chat prazo razoável para tanto, sob pena 
de desclassificação. 

11. DA HABILITAÇÃO: 

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

11.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

11.3. Deverão ser encaminhadas/anexadas, sem prejuízo da possibilidade de serem obtidos por 
meio de consulta online, juntamente com a proposta de preços, as seguintes documentações 
complementares ao SICAF: 

11.4.1. Habilitação Jurídica: 

11 .4.1.1. Cédula de Identidade ou qualquer outro documento equivalente (com foto) do(s) 
Sócio(s) (Administradores) da empresa; 

1.0 
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11.4.1.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual, contendo, em seu objeto social , a 
atividade compatível ao ramo, concernente ao objeto do presente certame; 

11.4.1.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, juntamente com as suas 
respectivas alterações posteriores (caso elas existam) e/ou a versão consolidada, devidamente 
registrados na Junta Comercial (sociedades comerciais) e, no caso de Sociedades por Ações, da 
apresentação da Ata (devidamente arquivada no órgão competente) da Assembléia Geral que 
elegeu seus Administradores, devendo ser apresentada comprovação da publicação, pela 
imprensa, da ata arquivada, além de contemplar dentre os objetivos sociais a execução de 
atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação; 

11.4.1.3.1. O objeto social incompatível com o objeto da licitação é impediditivo à contratação, a ser 
aferido na fase de habilitação jurídica, conforme versa o Acordão TCU n° 642/2014-Pienário; 

11.4.1.4. 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, bem assim, documento que identifique os seus 
administradores. 

11.4.1.5. A Microempresa- ME ou Empresa de Pequeno Porte- EPP, deverá comprovar esta 
condição mediante apresentação de CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial 
(Conforme Instrução Normativa n° 103, art. 8° do Departamento Nacional de Registro do Comércio, 
de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007) ou DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
VALIDADA PELA JUNTA COMERCIAL; 

11.4.1.6. Declaração da empresa que a mesma está enquadrada como Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte (art.3° da Lei Complementar n°. 123/2006), ANEXO IV; 

11.4.1.7. Em se tratando de Microempreendedor Individual- MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no endereço eletrônico www.portaldoempreendedor.gov.br. 

11.4.2. Qualificação Técnica: 

11.4.2.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as 
características do objeto deste Pregão, mediante apresentação de Atestado ou Declarações de 
capacidade técnica em nome da empresa, expedido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público 
ou privado, demonstrando que a licitante já forneceu produtos iguais, similares ou equivalentes às 
do objeto desta licitação, na forma do disposto no inciso 11 do Artigo 58 da Lei Federal n° 
13.303/2016. 

11.4.2.1.1 Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e 
quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante gerência ou gerenciou 
serviços de terceirização pelo período mínimo de 01 (um) ano, ininterruptos ou não, na prestação 
destes serviços terceirizados até a data da sessão pública de abertura do Pregão. 

11.4.2.1.1.1. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes 
para comprovar do quantitativo mínimo de empregados. 

11.4.2.1 .1.2. Os períodos concomitantes serão computados uma única vez para efeito de contagem 
dos prazos; 

li 
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11.4.2.1.1.3. Para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser aceitos outros documentos 
idôneos, mediante diligência do Pregoeiro; 

11.4.2.2. Os atestados deverão referir-se ao objeto, serviços prestados e/ou material no âmbito de 
sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

11.4.2.3. O licitante disponibilizará, sempre que solicitado, todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e 
local em que foram fornecidos os materiais. 

11.4.2.4. A Administração se resguarda no direito de diligenciar, caso seja necessário, junto à 
pessoa jurídica emitente do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter 
informações sobre o documento disponibilizado e cópias dos respectivos contratos e aditivos, 
produtos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 

11.4.2.5. O licitante deverá comprovar a autorização, por meio de Declaração do Fabricante dos 
produtos atestando ao proponente a sua condição de distribuidor, representante ou de 
revendedor, Impressão de página oficial do fabricante do produto na Internet, onde o proponente 
figure numa das hipóteses acima (distribuidor, representante ou revendedor) , devendo ser 
informado o endereço da página para uma possível confirmação de conteúdo, afirmando a 
capacidade técnica, suporte especializado, em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. 

11.4.2.6. O licitante deverá apresentar Certificado que ateste que o proponente é autorizado 
pelo fabricante para realizar o serviço de manutenção e substituição de peças das 
impressoras. 

11,.4.2.7. A empresa licitante_deverá atender ainda as exi~ências previstas no item 6 (REQUISITOS 
MINIMOS DE QUALIFICACAO) DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO 11). 

11.4.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

11 .4.3.1. Cópia do Balanço Patrimonial e das demonstrações contábeis da licitante, do último 
exercício social, já exigíveis na forma da lei, (assinados pelos contabilistas e pelo titular ou 
representante legal da entidade), vedada sua substituição por balancetes ou balanço provisório, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de 
apresentação dessa documentação e proposta de preços exigidos neste Edital. No caso ainda, de 
empresa constituída como Sociedade Anônima, deverá, obrigatoriamente, comprovar que o 
Balanço Patrimonial está arquivado na Junta Comercial da Sede ou Domicílio da licitante, conforme 
art. 289, § 5°, da Lei n° 6.404/76. 

11.4.3.2. A capacidade econômico-financeira será verificada por meio da apresentação dos índices 
de Liquidez Corrente (ILC), Índice de Liquidez Geral (ILG) e Solvência Geral, os quais deverão ser 
calculados e assinados por profissional devidamente habilitado em contabilidade, utilizando
se duas casas decimais e arredondamento, na forma abaixo e obedecendo aos seguintes 
parâmetros: 

Índice de Liquidez 
Corrente ( ILC) = 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
>= 1,00 ~, 

.L1 
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Índice de Liquidez Geral 
(ILG) = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
> =1 ,00 

Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 
Solvência Geral 

(SG) 
= ········································································ > =1 ,00 

Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo 

11.4.3.3. Serão aceitos, na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 
apresentados nas seguintes formas: 

11 .4.3.3.1. Publicados em Diário Oficial; 

11.4.3.3.2. Publicados em Jornal; ou 

11.4.3.3.3. Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da Licitante; ou 

11.4.3.3.4. Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticada na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura 
e de Encerramento; ou 

11.4.3.3.5. Registrado no SPED - Sistema de Público de Escrituração Digital e/ou na ECO -
Escrituração Contábil Digital, nos termos do Decreto no 6.022 de 22/01/2007 e da Instrução 
Normativa RFB no 1.774 de 22 de dezembro de 2017. e alterações 

11.4.3.4. A licitante com menos de um ano de existência, que ainda não possua Balanço 
Patrimonial, deverá apresentar demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e 
patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, avaliados através da obtenção de Índice 
de Solvência maior ou igual a um (> ou = a 1 ,00), conforme fórmula abaixo: 

Índice de 
Solvência (S) 

= 
Ativo Total 

> = 1,00 
Passivo Exigível Total 

11.4.3.5. Caso a licitante não consiga obter índice maior ou igual a 1 (um), em qualquer dos índices 
anteriores, deverá comprovar possuir Capital Social ou Patrimônio Líquido equivalente a 10% (dez 
por cento) do valor da Proposta de Preços apresentada pela Licitante, devendo essa 
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da Lei, admitida 
a sua atualização para essa data, através de índices oficiais. 

11.4.3.5.1. Para fins de comprovação, a licitante deverá apresentar cópia autenticada do último Ato 
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou documento equivalente onde conste a alteração do 
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capital, devidamente registrada na Junta Comercial ou através do Balanço Patrimonial do último 
exercício financeiro. 

11.4.3.6. Certidões Negativas de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial (conforme 
Lei n. 11 .101/05), expedida pela Central de Certidões do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente 
do domicílio ou da sede do licitante, emitida até 60 (sessenta) dias antes da sessão eletrônica de 
abertura desta licitação. 

11 .4.3.6.1. Onde não houver Central de Certidões do Tribunal de Justiça, deverá ser apresentada 
Certidão emitida pela Secretaria do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da 
sede do licitante constando a quantidade de Cartórios Oficiais de Distribuição de Pedidos de 
Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei n° 11.101/05), devendo ser apresentadas Certidões 
expedidas na quantidade de cartórios indicadas no respectivo documento, no prazo referido no item 
anterior. 

11.4.3.6.2. Na hipótese de não haver validade explícita na certidão supracitada essa será 
considerada válida por 60 (sessenta) dias. 

11.4.3.7 As empresas que utilizam obrigatoriamente o Sistema Público de Escrituração Digital 
(SPED), conforme Instrução Normativa RFB no 1. 77 4 de 22 de dezembro de 2017 e suas 
alterações, deverão comprovar o recibo de entrega da ECO emitido pelo Sped. 

11.4.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

11 .4 .4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), documento 
extraído da Base de Dados do Sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil discriminando o(s) 
Código( s) CNAE; 

11.4.4.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e o INSS, através de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União (DAU) por ela administrados, abrangendo inclusive as contribuições sociais 
previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, 
conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.751 de 02 de outubro de 2014, válida. 

11.4.4.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, válida. 

11.4.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
da licitante, válida. 

11 .4.4.5. Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, feita 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme 
disposto na Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011 e Resolução Administrativa no 1.470/2011 do 
TST, emitida por meio do endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/certidao, válida. 

11 .4.5. Declaracões: 

11.4.5.1. A Declaração de Ciência do Edital, a Declaração de Inexistência de fato 
Superveniente Impeditivo de sua Habilitação, a Declaração de que não possui em seu 
Quadro de Pessoal empregados menores de idade, a Declaração de não Utilização de 
Trabalho Degradante ou Forçado e a Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
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serão disponibilizadas mediante preenchimento de campo específico do sistema eletrônico 
"COMPRASNET". 

11.4.6. Disposições Gerais da Habilitação: 

11.4.6.1 . Os documentos necessários à habilitação que não estejam contemplados no SICAF, 
inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser anexados no Sistema 
Eletrônico "Convocar anexo", SOMENTE quando solicitado pelo Pregoeiro a documentação 
poderá ser remetida por meio de mensagem eletrônica para o e-mail cpl@cigas-am.com.br, para 
fins de agilizar o envio da documentação, sem prejuízo da disponibilização pelo Sistema Eletrônico, 
ou de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrônico, 
sendo que, nesta última hipótese, será providenciado, em momento posterior, o uso da 
funcionalidade "Convocar anexo", de forma que a documentação seja inserida no Sistema 
Eletrônico e, assim, fique à disposição das demais licitantes. 

11.4.6.1.1. Os documentos e anexos exigidos fisicamente, deverão ser apresentados em original ou 
por cópia autenticada, nos prazos estabelecidos neste EDITAL. 

11.4.6.1.2. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em 
substituição aos documentos requeridos no presente EDITAL e seus anexos. 

11.4.6.1.3. Serão inabilitadas as empresas que não atenderem ao item 4 (DAS CONDIÇÕES DE 
PARTICIPAÇÃO) e item 11 (DA HABILITAÇÃO) do presente EDITAL. 

11.4.6.1.4. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da empresa 
licitante e com indicação do número do CNPJ e endereço. 

11.4.6.2. A habilitação do licitante vencedor será verificada em tempo real ("on fine") no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), após a análise e julgamento da proposta de preços. 

11.4.6.3. Os licitantes que, embora cadastradas no SICAF, estejam com situação irregular neste 
Sistema, poderão apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, relativamente aos 
dados vencidos ou não atualizados. 

11.4.6.4. As microempresas e empresas de pequeno porte definidas, respectivamente, nos incisos I 
e 11 do Art. 3°, da Lei Complementar no 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, interessadas em 
participar desta licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (Art. 
43, Lei Complementar no 123/2006). 

11.4.6.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
a licitante for declarada a vencedora deste 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 (§ 
1°Art. 43, Lei Complementar no 123/2006). 

11.4.6.5.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n° 
13.303/2016, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2°Art. 43, Lei Complementar 
no 123/2006). rxv f& 
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11.4.6.5.2. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da 
licitante, com o número do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue: 

11.4.6.5.2.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

11.4.6.5.2.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial ; e 

11.4.6.5.2.3. No caso dos subitens anteriores, serão dispensados da filial aqueles documentos que, 
COMPROVADAMENTE, forem emitidos SOMENTE em nome da matriz e vice-versa. 

12. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO (PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO) 

12.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, a licitante detentora da 
melhor proposta ou lance, encaminhará juntamente com a proposta de preços, a documentação 
de habilitação, ambas assinadas e digitalizadas, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) 
minutos, a contar da convocação do Pregoeiro pelo Sistema Eletrônico "Convocar anexo". 

12.2. A documentação assinada e digitalizada referente à habilitação também poderá ser remetida 
por meio de mensagem para o e-mail cpl@cigas-am.com.br, SOMENTE quando solicitado pelo 
Pregoeiro, para fins de agilizar o envio da documentação, sem prejuízo da disponibilização pelo 
Sistema Eletrônico, ou de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo 
Sistema Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será providenciado, em momento posterior, o 
uso da funcionalidade "Convocar anexo", de forma que a documentação seja inserida no Sistema 
Eletrônico e, assim, fique à disposição das demais licitantes. 

12.3. Dentro do prazo de 120 (cento e vinte) minutos, previsto no item 12.1., poderão ser 
remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou 
retificadores afetos a sua documentação de habilitação. Na hipótese de já ter sido incluída no 
Sistema Eletrônico, faz-se necessário que a licitante formalize ao Pregoeiro, via mensagem (e
mai/), o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, o Pregoeiro fará novo uso da 
funcionalidade "Convocar anexo". 

12.4. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 120 
(cento e vinte) minutos, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o 
envio de TODA documentação de habilitação e proposta ou de qualquer outro documento 
complementar ou retificador (salvo aqueles que vierem a ser requeridos por diligência), sendo 
realizado, pelo Pregoeiro, o registro da inabilitação, e a convocação da próxima licitante. 

12.5. Na hipótese prevista no subitem 12.2., a documentação remetida via mensagem (e-mai/) 
deverá corresponder exatamente àquela inserida no Sistema Eletrônico. O envio de documento não 
inserto no Sistema Eletrônico resultará na desconsideração do mesmo, para fins de análise por 
parte da área técnica da CIGÁS, salvo na hipótese de pedido expresso da licitante, formalizado via 
e-mail (cp/@cigas-am.com.br) dentro do prazo de 120 (cento e vinte) minutos, para a inclusão 
de tal documentação, situação na qual será aplicado o mesmo procedimento previsto no subitem 
12.1 ., qual seja, o novo uso, pelo Pregoeiro, da funcionalidade "Convocar anexo". 

12.6. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo 
de cópia, autenticada em Cartório competente, devendo ser encaminhados ao Pregoeiro do 
presente certame, na sede da CIGÁS, localizada na Avenida Torquato Tapajós, n° 6.100, no 
Bairro de Flores, Manaus/AM, CEP: 69058-830, no horário das 08h30 às 11 h e das 14h30 às 17h, 
de segunda a sexta-feira, exceto feriados , SOMENTE quando solicitado, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir da convocação do Pregoeiro. ~ ~ 
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13. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS PEDIDOS DE 
ESCLARECIMENTOS: 

13.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital de licitação por irregularidade, 
devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do 
certame. 

13.1.1. A CIGÁS somente reconhecerá impugnações que forem interpostas no PROTOCOLO 
desta Companhia, impressa, assinada por representante legal comprovadamente, no horário das 
08h30 às 17h (horário Manaus), de segunda à sexta-feira, no endereço constante no item 2.1 deste 
Edital. 

13.1.2. Os pedidos de informações e esclarecimentos poderão ser interpostos através de 
documento em papel timbrado, com a indicação do certame, data, descrição coerente da 
solicitação, assinatura e carimbo de Representante Legal, podendo ser encaminhado ao endereço 
eletrônico cpl@cigas-am.com.br ou solicitados, por escrito e protocolizado, no PROTOCOLO 
da CIGÁS, no horário das 8h30 às 17h (horário local), no endereço citado no subitem 2.1 ., ambos 
até 05 (cinco) dias úteis antes da realização deste Certame. 

13.1.2.1. Em face da obrigatoriedade da publicação, os retornos quanto às solicitações serão 
disponibilizadas no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

13.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração da especificação 
do objeto do Edital e seus anexos e pela Gerência Jurídica da Companhia, decidir sobre a 
impugnação. 

13.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

13.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
deste certame, nos termos e condições da lei. 

14. DOS RECURSOS: 

14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando 
lhe será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando 
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual 
prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses (Art. 59, § 1°, da Lei n° 
13.303/2016). 

14.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 
termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar 
o objeto ao licitante declarado vencedor (Art. 15, § 1°, do Decreto Estadual no 21.178/2000). 

14.3. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento devendo a decisão mencioná-los expressamente cabendo a autoridade designar 
dia, hora e lugar para repetição dos atos, se for o caso (Art. 15, § 4°, do Decreto n° 21 .178/2000). 
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14.4. Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do 
licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial e de eventuais contrarrazões 
pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico em 
formulários próprios, salvo quando não for possível por motivo devidamente comprovado, devendo 
ser escritos e entregues em duas vias, originais, e protocolizadas na sede da CONTRATANTE, até 
às 17 horas do dia em que se encerra o prazo, devendo, ainda, serem enviadas através do e-mail 
cpl@cigas-am.com.br. 

14.5. Não serão dados como conhecidos pelo Pregoeiro os recursos interpostos sem manifestação 
prévia, em formulário próprio, no ato da sessão pública e fora dos respectivos prazos legais, 
enviados por e-mail , bem como os que não contiverem a identificação e assinatura do responsável 
legal ou preposto da empresa. 

14.6. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo (Art. 11 , XVIII, do Decreto 
n° 3.555/00). 

14.7. A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade superior 
responsável da Companhia. 

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

15.1. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro e efetivada, quando 
não houver recurso. 

15.2. A homologação será efetivada pela Diretoria Executiva da CONTRATANTE e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto à licitante vencedora, pelo Pregoeiro, ou, quando houver 
recurso hierárquico, pelo Diretor Presidente. 

16. DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

16.1. Após homologado o resultado deste Pregão, a Companhia de Gás do Amazonas (CIGÁS), 
convocará a licitante vencedora, para assinatura do instrumento contratual , no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da convocação para a celebração do mesmo, sob pena de decair o direito de 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste EDITAL 

16.1.1. O prazo mencionado acima poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
CONTRATANTE, conforme previsto no§ 1°, do Art. 75, da Lei Federal n° 13.303/2016. 

16.2. O CONTRATO será firmado entre a Companhia de Gás do Amazonas (CIGÁS) e a empresa 
vencedora da licitação, o qual consignará os direitos e obrigações das partes e instrumento que faz 
parte integrante e complementar deste EDITAL, independente de transcrição. 

16.3. Constam do modelo da minuta de CONTRATO que compõe o ANEXO I deste EDITAL, as 
condições e a forma de pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e demais 
obrigações das partes de acordo com o Título 11 , Capítulo 11 da Lei Federal n° 13.303/2016 e suas 
alterações. 

16.4. É facultado à Companhia de Gás do Amazonas (CIGÁS), quando o convocado não assinar o 
termo de contrato, não retirar ou aceitar o instrumento equivalente, no prazo e condições 
estabelecidos, convidar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
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igual prazo, nas condições propostas de cada classificado, inclusive quanto aos preços, de 
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação. 

16.5. Decorridos 90 (noventa) dias consecutivos da data da apresentação das propostas, sem a 
comunicação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

16.6. Ao assinar o instrumento contratual, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer o objeto 
ofertado a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste EDITAL, em seus 
anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as 
especificações e condições deste EDITAL 

16.7. Quem for convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, e não celebrar o 
CONTRATO, deixar de entregar a documentação exigida para o certame, ou apresentar falsa, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do CONTRATO, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 
02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas em EDITAL e no CONTRATO e das demais 
cominações legais, conforme determina o caput, do Art. 19, Decreto Estadual n° 21.178, de 
27/09/2000 e o Art. 7 da Lei Federal n° 10.520/2002. 

16.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

17. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

17.1. A execução do CONTRATO, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas suas 
cláusulas contratuais, pelo disposto na Lei Federal n° 13.303/2016 e pelos preceitos de direito 
privado. 

18. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
DESTA LICITAÇÃO: 

18.1 . A vigência do CONTRATO desta licitação será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do 
contrato, conforme estabelecido no item 14 (PRAZO) DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO 11). 

18.2. O prazo de entrega dos equipamentos deverão ser 30 (trinta) dias consecutivos, após a 
assinatura do contratao, conforme previsto no item 11 (ENTREGA) DO TERMO DE REFERÊNCIA 
(ANEXO 11). 

19. DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO: 

19.1 . O pagamento será realizado após a entrega do objeto contratual de acordo com o Relatório 
de Recebimento na sede da CIGÁS, mediante apresentação de Fatura/Nota Fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente da CIGÁS, a qual será processada e paga segundo legislação 
vigente, em até 30 (trinta) dias, após a sua aprovação pelas áreas competentes. 

19.2. Ficará condicionado à apresentação, por parte da Contratada à CIGÁS, os seguintes 
documentos de regularidade fiscal e trabalhista: Certidão Negativa de Débitos do FGTS, INSS, 
Fazenda Federal, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal e Trabalhista, válidos. 
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19.3. A Nota Fiscal será emitida pelo CONTRATADO, sem rasuras, legível e em nome da CIGÁS 
contendo no campo de descrição a relação do fornecimento do objeto, bem como a referência ao 
número do contrato firmado. 

19.4. Constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a CIGÁS irá devolvê-la, para que a 
CONTRATADA adote as medidas necessárias para correção, passando o prazo para o pagamento 
a ser contado a partir da data da reapresentação do referido documento. 

19.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins 
de atendimento das condições contratuais. 

19.6. A CIGÁS não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum compromisso 
que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, relacionados com o objeto do presente 
contrato. 

19.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela 
CONTRATADA, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabil idade. 

19.8. Os créditos financeiros da CONTRATADA, decorrentes do fornecimento do objeto, 
efetivamente realizados, não poderão ser objeto de garantia perante terceiros nem de cessão, sem 
a prévia e expressa concordância por escrito da C I GÁS. 

19.9. O valor constante da Nota Fiscal discriminativa, quando da sua apresentação, não sofrerá 
qualquer atualização monetária até o efetivo pagamento. 

20. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

20.1. Poderão ocorrer alterações contratuais, por acordo entre as partes, de acordo com o disposto 
no artigo 81 da Lei Federal n° 13.303/2016, em sua atual redação. 

21. DO REAJUSTE DOS PREÇOS: 

21.1. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data da assinatura do CONTRATO, podendo ser reajustados, após este 
período, pela variação informado pela CONTRATADA. 

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE: 

22.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

22.1.1. Obedecer rigorosamente às condições, contidas no Processo Administrativo 059/2018, 
devendo qualquer alteração ser autorizada previamente e por escrito pela CIGÁS; 

22.1.2. Fornecer o objeto da presente licitação rigorosamente de acordo com as especificações 
técnicas constantes neste documento e em seus anexos e na proposta comercial vencedora do 
respectivo processo de contratação, obedecendo aos critérios e padrões de qualidade 
predeterminados e exigidos pela CIGÁS. 
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22.1 .3. Iniciar o fornecimento do objeto ofertado, após a assinatura do contrato, respeitando os 
prazos determinados e informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a 
impossibilite de cumprir o estabelecido. 

22.1.4. Pagar todos os tributos e contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e 
indiretamente, sobre o material fornecido e/ou serviço executados. 

22.1.5. Responsabilizar-se pelo transporte, descarrego e seguro dos materiais, devendo os 
mesmos ser entregues à CIGÁS em perfeitas condições de uso. 

22.1.6. Substituir, sem custos adicionais, qualquer produto com defeito, dentro do prazo previsto 
neste Edital e seus anexos. 

22.1 .7. Manter a CIGÁS livre e a salvo de toda e qualquer reclamação de indenização por perdas e 
danos e/ou prejuízos de qualquer natureza, que tenha sofrido ou causado a terceiros em 
decorrência do fornecimento dos materiais, respondendo inclusive civil e criminalmente, 
independentemente de haver ou não contratados seguros adequados e suficientes para tais 
circunstâncias. 

22.1.8. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a CIGÁS ou a terceiros em 
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

22.1.9. Prestar corretamente toda e qualquer informação solicitada pela CIGÁS. quanto ao objeto 
fornecido. 

22.1 .10. Fornecer todos os materiais com requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência 
e/ou segurança recomendados pelas normas aplicáveis. 

22.1.11. Manter e fornecer, sempre que solicitado, durante a execução do objeto ofertado, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições para sua habilitação e 
qualificação exigidas na formalização do mesmo, conforme prevê o inciso IX, do artigo 69, da Lei 
Federal n° 13.303/2016. 

22.1.12. Responsabilizar-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais, 
equipamentos protegidos por marcas ou patentes, respondendo neste caso, civil e criminalmente, 
por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer 
reclamações resultantes do mau uso que deles fizer. 

22.1 .13. Comunicar imediatamente à CIGÁS, por escrito, quaisquer erros, omissões, incorreções 
ou discrepâncias porventura encontradas pela CONTRATADA, a fim de que sejam corrigidos. 

22.1 .14. Fornecer todos os recursos necessários (mão-de-obra especializada, materiais, 
ferramentas, equipamentos, transporte, equipamentos de proteção individual e instrumentos 
especiais), bem como equipamentos relativos a segurança do trabalho, para a entrega dos 
materiais. 

22.1.15. Respeitar as Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho do Ministério 
do Trabalho e Emprego relacionadas e aos Procedimentos Operacionais da CIGÁS, podendo a 
atividade ser suspensa em caso da inobservância das mesmas, sem prejuízo para a CIGÁS. 

22.2. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
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22.2.1 . Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 

22.2.2. Atestar a execução do objeto por meio de gestor especificamente designado. 

22.2.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições e preços pactuados. 

22.2.4. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe o prazo para corrigir erros, defeitos ou 
irregularidades encontradas na fornecimento dos materiais. 

22.2.5. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 
fornecimento do objeto ofertado, fixando prazo para a sua correção a aplicação de eventuais multas 
contratuais. 

22.2.6. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do CONTRATO por intermédio de empregados 
próprios designados para este fim. 

22.2.7. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer anormalidade constatada na execução do 
objeto contratado. 

22.2.8. Emitir e encaminhar à CONTRATADA as Ordens de Fornecimento correspondentes. 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

23.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, estão sujeitas às sanções em conformidade com o Decreto Estadual n° 
21.178, de 27/09/2000, e alterações, que regulamentaram a aplicação das sanções administrativas 
previstas na Lei n°. 10.520/2002, disciplinados nos arts. 82 a 84, da Lei n° 13.303/2016. 

23.2. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento 
das normas previstas neste edital e dos contratos dele decorrente, em face do disposto no artigo 7° 
da Lei n° 10.520/2002, serão obedecidos no âmbito da Administração pública, direta ou indireta. 

23.3. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar, 
aceitar e retirar o contrato, estará sujeito às penalidades previstas no edital e no art. 7 da Lei 
10.520/02. Neste caso, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação das 
licitantes, observada a ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo 
o respectivo, convocado para negociar redução do preço ofertado. 

23.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o CONTRATO, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracteriza o 
descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a às penalidades legalmente 
estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes de que trata o subitem 16.4 do 
respesctivo EDITAL. 

24. DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

24.1. A rescisão deste CONTRATO terá lugar de pleno direito, independentemente de interposição 
judicial ou extrajudicial, obedecendo às situações abaixo: 

24.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
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24.1 .2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

24.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade 
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

24.1.4. O atraso injustificado no fornecimento do objeto licitado, por mais de 60 (sessenta) dias 
consecutivos; 

24.1.5. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

24.1.6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no edital e no CONTRATO; 

24.1.7. O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

24.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pela 
fiscalização do CONTRATO, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

24.2. A rescisão determinada por ato unilateral da CIGÁS acarreta as seguintes conseqüências, 
sem prejuízos das sanções pertinentes reconhecendo a CONTRATADA, desde já, os direitos da 
CIGÁS de: 

24.2.1. Assunção imediata do objeto deste Contrato, por ato seu; 

24.2.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a 
C I GÁS. 

24.3. A aplicação das medidas acima fica a critério da CIGÁS, que poderá dar continuidade à 
prestação do serviço por execução direta ou indireta. 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

25.1. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

25.2. Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de revogar a licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

25.3. Qualquer modificação no presente EDITAL será divulgada pela mesma forma que se divulgou 
o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta. 

25.4. As PROPONENTES assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a CONTRATANTE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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25.5. As PROPONENTES são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

25.6. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

25.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
CONTRATANTE. 

25.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro CONTRATO. 

25.9. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições da legislação vigente e pertinente à 
matéria. 

25.9.1. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com a Lei Federal n° 
10.520/2002, subsidiada pela Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e pelo Decreto 
Estadual n° 21.178, de 27 de setembro de 2000 e Decreto Estadual n° 24.818, de 27 de Janeiro 
de 2005 e suas alterações, tudo em conformidade com as normas jurídicas e administrativas 
aplicáveis e com os princípios gerais do direito. 

25.1 O. Em caso de divergência entre as especificações do objeto insertas no Sistema SIASG e as 
deste Edital e seus anexos, prevalecerão as constantes nestes últimos. 

25.11. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas, ou, interpretações do 
presente EDITAL e seus Anexos deverão ser encaminhados, ao Pregoeiro, até 05 (cinco) dias 
úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, conforme item 13.1.2 deste Edital. 

25.12. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 
informal. 

25.13. Este Edital será disponibilizado a qualquer interessado, nos endereços 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.cigas-am.com.br ou na Sede da COMPANHIA DE 
GÁS DO AMAZONAS - CIGÁS. Em caso de fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de 
seus anexos, a cobrança do valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais 
documentos, nos termos do Artigo 32, § 5°, da Lei no 8.666, de 1993. 

25.14. As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo 
acompanhamento, mediante o acesso aos endereços eletrônicos mencionados no subitem 25.13, 
das eventuais republicações e/ou retificações de edital, respostas a questionamentos e 
impugnações ou quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em 
mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública. 

26. DOS ANEXOS DO EDITAL: 

26.1. São Anexos do Edital, fazendo dele parte integrante independentemente da transcrição, os 
seguintes documentos: 

26.1 .1. Anexo I - Minuta do Contrato; 

26.1.2. Anexo 11 - Termo de Referência; 
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26.1.3. Anexo 111- Modelo da Proposta de Preços; 

26.1.4. Anexo IV- Modelo de Declaração ME/EPP. 

Manaus, 21 de outubro de 2019. 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPLICIGÁS. 

Edital aprovado na forma do Art.38, 
Parágrafo Único, da Lei no 8.666/93. 

Manaus, 21 de outubro de 2019. 

-~~J~~c --! ~
I 

. arolina ~iro de Ass s j 
I Advogada : 
: Gerência Jurídica/CIGÁS. 
I 

1 .. - . . - .. - . - . . - .. - . . - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. ~ 

J5 



ANEXO 11 - TERMO DE REFERÊNCIA NO: TR-059/2018 

fctgás=-~ 
GERIÕNCIA: GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO FOLHA: 1 I de I 19 -

TITULO: Contratação de empresa especializada em locação de 
equipamentos de impressão 

1. OBJETO: 

1.1. O presente termo de referência tem como objeto à contratação de empresa especializada 

em locação de equipamentos de impressão, compreendendo a cessão de direito de uso de 

equipamentos (impressoras) novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto 

papeiL suporte, instalação e configuração aos equipamentos fornecidos, com solução de 

software de gestão de impressão controle de bilhetagem. 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. A Companhia de Gás do Amazonas- CIGÁS, sociedade de economia mista, com autonomia 

administrativa e financeira, concessionária dos serviços de distribuição de gás natural, com 

exclusividade, em todo o território do Estado do Amazonas, necessita contratar empresa 

especializada em locação de equipamentos de impressão. 

2.2. Este serviço é de suma importância para o desenvolvimento das atividades rotineiras e 

tarefas administrativas da CIGÁS, portanto, necessita-se de um Serviço de locação de 

Impressoras de qualidade, equipamentos de versão atual e com suporte de manutenção 

confiável, garantido o serviço da impressão e reprodução de documentos é algo indispensável no 

serviço diário interno e externo, devido a abrangência das necessidades permanentes da CIGÁS. 

2.3. A contratação deste serviço visa dar continuidade ao modelo já implantado na CIGÁS, 

garantindo, de forma eficiente e eficaz as demandas de impressões, digitalizações e cópias por 

meio de fornecimento de equipamentos e de suprimentos necessários, evitando o desperdício e 

a descontinuidade causada pela falta de insumos e de manutenção de equipamentos, 

garantindo, por consequência, maior eficiência técnica, redução de custos, maior padronização e 

melhor qualidade das impressões e digitalizações, dentre outros benefícios. 

2.4. A opção pela contratação na modalidade de locação de equipamentos de impressão, com a 

atualização tecnológica dos equipamentos, se dá pelos seguintes fatores e benefícios: 

2.4.1. Eliminação de investimentos iniciais com a aquisição de equipamentos, que com o passar 

do tempo se tornarão obsoletos; 

2.4.2. Redução de custos com os insumos e consumíveis; 

2.4.3. Permitir a extinção da contratação de manutenção e assistência técnica de 

equipamentos, que passam a ser de responsabilidade do prestador de serviços; 
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2.4.4. Eliminação das tarefas de gerência de estoque, das compras e do acondicionamento de 

insumos e consumíveis. 

2.4.5. Reduz os custos nos armazenamentos dos insumos utilizados bem como na contratação 

de uma empresa para realizar o correto descarte dos insumos utilizados pelos equipamentos de 

impressão. 

2.4.6. Proporcionar a gestão centralizada do serviço de impressão, que em consequência 

possibilita a obtenção de indicadores de qualidade, desempenho, disponibilidade, 

utilização de recursos e custos de forma mais ágil e exata, permitindo melhor planejamento, 

tomadas de decisão e ações rápidas, cada vez mais demandadas pelos ambientes produtivos. 

3. TIPOLOGIA DO OBJETO: 

3.1. O objeto do presente serviço pode ser objetivamente especificado por meio de padrões 

usuais de mercado. Desta forma, o objeto é classificado como serviço comum, para fins do 

disposto no parágrafo único, art. 1º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, podendo, portanto, 

ser adquiridos por meio de processo licitatório na modalidade pregão. 

4. FUNDAMENTO LEGAL: 

4.1. A contratação deverá observar as normas contidas na Lei Federal nº 13.303/2016 e, no que 

couber, na Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, no Decreto Estadual do AM no 24.052, de 27 de fevereiro de 2005 e 

legislações correlatas. 

S. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

5.1. O critério de julgamento das propostas comerciais no presente processo de contratação, 

será o de MENOR PREÇO GLOBAL, conforme art. 54, inciso I, da Lei Federal nº 13.303/2016, 

pois este formato será mais vantajoso para a Administração considerando que um item 

complementa o outro. 

5.2. Segundo a Súmula n.º 247 do Tribunal de Contas da União trata-se como obrigatória a 

admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a 

contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não 

haja prejuízo para o conjunto, complexo ou perda de economia de escala. 

No objeto licitado, a divisão do objeto em itens pode, portanto, causar prejuízo para o conjunto 

ou complexo licitado, pois a presente licitação versa sobre locação de máquinas, cujo valor de 

referência foi mensurado, observando-se a franquia estimada de cópias em relação ao total de 

~ fi- ;]1-
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máquinas copiadoras e ainda pelo custo excedente dos valores unitários de cópias, visando 

obter, deste modo, maior economia de escala. Assim não há como proceder a divisão em itens 

(impressorasL sob pena de realizar contratações com valores de cópias coloridas e 

monocromáticas (excedentes} diferenciadas para cada tipo de máquina. 

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO: 

6.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as 

características do objeto deste Pregão, mediante apresentação de Atestado ou Declarações de 

capacidade técnica em nome da empresa, expedido (s} por pessoa (s} jurídica (s} de direito 

público ou privado, demonstrando que a licitante já forneceu produtos iguais, similares ou 

equivalentes às do objeto desta licitação, na forma do disposto no inciso 11 do Artigo 58 da Lei 

Federal n2 13.303/2016. 

6.2. Declaração do Fabricante dos produtos atestando ao proponente a sua condição de 

distribuidor, representante ou de revendedor, Impressão de página oficial do fabricante do 

produto na Internet, onde o proponente figure numa das hipóteses acima (distribuidor, 

representante ou revendedor}, devendo ser informado o endereço da página para uma possível 

confirmação de conteúdo, afirmando a capacidade técnica, suporte especializado, em nome da 

licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem de que 

LICITANTE está autorizada. 

6.3. Certificado que atesta que o proponente é autorizado pelo fabricante para realizar o 

serviço de manutenção e substituição de peças das impressoras. 

6.4. FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA: 

6.4.1. Deverá ser apresentada juntamente com a proposta de preço o catálogo ou folder 

técnico do equipamento ofertado; 

6.4.2. Na proposta comercial deverá ser mencionado (marca, modelo, fabricanteL além de 

descrição e quantidades, bem como quaisquer outras informações aplicáveis e necessárias à 

perfeita caracterização do objeto. A ausência desta informação, ou indicação de produto em 

desacordo com o solicitado, ou contra as regras de licenciamento definidas pelo fabricante será 

motivo de desclassificação da proposta. 

6.4.3. Na proposta comercial deverá ser descrito (nome, versão e quantitativo}; referente ao 

software para gestão e controle; 

6.4.4. A proposta comercial deverá conter preço unitário de páginas a ser cobrado (excedentes}, 

caso a quantidade de impressões contratadas através da franquia mensal seja ultrapassada, para 

~ ~ 2~ 
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impressões e cópias monocromáticas (P&B) e para impressões e cópias policromáticas (COLOR), 

expressos em algarismos e o total também por extenso, em moeda nacional. 

6.4.5. O prazo de validade da proposta deve ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias 

consecutivos da data da sessão de abertura desta licitação, solicitamos na proposta de preços o 

detalhamento do preço da solução ofertada. 

6.4.6. A proposta de preço deverá ser preenchida conforme modelo de planilha abaixo: 

Valor Valor Valor Total 

ITEM DESCRiçAO Quantidade Unitário Total em 12 Meses 

Mensal Mensal 
(Valor unlúrio x Valor Total 

Mensal) x 12 meses 

IMPRESSORAS 

MULTIFUNCIONAIS 

01 COLORIDA DE 02 

PEQUENO PORTE 

(TIPO 1) * 

IMPRESSORAS 

LOTEOl 
MULTIFUNCIONAIS 03 

02 COLORIDA DE 

GRANDE PORTE 

(TIPO 2)* 

PÁGINAS** 

03 
EXCEDENTE 2000 

ESTIMADA PARA 

MONOCROMÁTICA 

PÁGINAS** 

04 
EXCEDENTE 2000 

ESTIMADA PARA 

POLICROMÁTICA 

Valor Global R$ 0,00 

Obs.: *A franquia mensal para as OS impressoras indicadas nos itens 01 e 02 é de 27.000 páginas, sendo 
20.000 monocromáticas e 7.000 policromáticas. 
**Os Itens 03 e 04 serão utilizados somente quando a CONTRATANTE ultrapassar a franquia mensal 
estabelecidas para as OS impressoras (20.000 páginas Monocromáticas e 7.000 Policromáticas). Assim a 
CONTRANTE pagará somente pelas quantidades de páginas (excedentes) efetivamente consumidas no 
mês, sendo cobrado da CONTRATADA os valores unitários por páginas demandadas (evidenciadas nos 
itens 3 e 4) ofertadas pela licitante em sua proposta de preços. 
Vale ressaltar que as impressões/cópias em formato A3 deverão ser consideradas como 2 (duas) 
páginas A4; 

6.4.7. Deverá ser enviado juntamente com a proposta de preço o documento comprobatório 

com as características solicitadas nos itens 8.1 e 8.2, através de documentos do fabricante dos 

produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites 

oficiais do fabricante. Para comprovações técnicas somente serão aceitos documentos em 
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português. A não comprovação de alguma característica exigida, quando solicitada pela CIGAS, 
levará à desclassificação da proposta; 

6.4.8. Serão verificados todos os Itens e valores da proposta, requisitos técnicos e atestados 
sobre a condição de distribuidor, representante, revendedor e autorizado técnico para 
substituição de peças das impressoras ofertadas, o não fornecimento de alguma dessas 
informações será motivo de desclassificação da proposta. 

6.5 NA OCASIÃO DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO SERÁ EXIGIDA A SEGUINTE 

DOCUMENTAÇÃO: 

6.5.2. Apresentar a certificação de homologação junto a ANATEL dos equipamentos referentes 
a impressora TIPO 1, (conforme ITEM 8.1); 

7. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 

7.1. O certame desta licitação deve ocorrer na modalidade Pregão Eletrônico. 

8. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS OU SERVIÇO 

8.1.1MPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDA DE PEQUENO PORTE (TIPO 1): 

8.1.1 
8.1.2 
8.1.3 
8.1.4 
8.1.5 
8.1.6 
8.1.7 
8.1.8 

8.1.9 
8.1.10 
8.1.11 
8.1.12 
8.1.13 
8.1.14 
8.1.15 

Deverá realizar impressões coloridas e preto e branco; 
A impressora deverá ser compatível com a sincronização e autenticação com o Active Directory; 
Possui tecnologia laser; 
Possuir funcionalidade de scanner/digitalização para E-mail, FTP, HD, SMB, WebDav e USB; 
Digitalizar papel de tamanhos A4; 
Imprimir frente e verso automático; 
Possuir Interface 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; 
Suportar as linguagens de impressão PCL Se/c Emulação, PCL XL Ver. 3.0 Emulação, 
PostScript 3 Emulação (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7; 
Possuir memória mínima de 1GB e HD 320GB; 
Possuir um processador mínimo de 800MHz; 
A impressora deverá possuir as seguintes resoluções: 
Resolução de pelo menos 600 dpi X 600 dpi para cópia; 
Resolução de pelo menos 600 x 600 dpi para impressão; 
Resolução de pelo menos 1.200 x 1.200 dpi (com redução de velocidade), para impressão; 
Resolução de pelo menos 300 dpi X 300 dpi, para scanner; 

30 
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8.1.16 Resolução de pelo menos 600 dpi X 600 dpi, para o FAX; 
8.1.17 Possuir controle de acesso baseado em software embarcado para haver autenticação. 

(usuário e senha); 

8.1.18 Possuir funcionalidade de fax, e este deverá possuir uma velocidade mínima de 33 kbps; 
8.1.19 Possuir a funcionalidade de copiadora; 
8.1.20 A impressora deverá ter velocidade de impressão mínima de 33 PPM para impressões, 

colorida e preto/branco no papel A4; 
8.1.21 Possuir sistema de monitoramento proativo. Emitir alertas via e-mail; 
8.1.22 Suportar a capacidade de papel : mínima de 650 folhas; 
8.1.23 Suportar os tipos de mídia: papel comum; 
8.1.24 Suportar gramatura de no mínimo 60g/m2 sendo utilizado em papel até 2102 g/m 
8.1.25 Deverá possuir um display, para facilitar a usabilidade e o acesso as funcionalidades de 
no mínimo 7 polegadas. 
8.1.26 Suportar no scanner os formatos mínimos de TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF compactado, XPS. 
8.1.27 Possuir um ciclo mensal de trabalhos de pelo menos 6.500 páginas/mês; 
8.1.28 Possuir sua fonte de alimentação de energia: AC 120V I 50 I 60 Hz 
8.1.29 Deverá ser fornecido junto a impressora estabilizador, com intuito de reduzir risco de 
instabilidade e variação elétrica. 
8.1.30 Deverá ser compatível com os Sistemas operacionais Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows 
Server 2008 R2, Windows Server 2012, Macintosh OS X Ver. 10.2.8 ou superior, e Linux. 

8.2. 

8.2.1 
8.2.2 

8.2.3 
8.2.4 

8.2.5 
8.2.6 
8.2.7 
8.2.8 
8.2.9 
8.2.10 
8.2.11 
8.2.12 
8.2.13 
8.2.14 

IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDA DE GRANDE PORTE (TIPO 2): 

Deverá realizar impressões coloridas e preto e branco; 
A impressora deverá ser compatível com a sincronização e autenticação com o Active 
Directory; 
Possui tecnologia Laser; 
Possuir funcionalidade de scanner/digitalização para E-mail, FTP, HD, SMB, WebDav, USB, 
WebDav; 
Digitalizar papel tamanhos A3 e A4; 
Imprimir frente e verso automático; 
Possuir interface 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n; 
Possuir memória mínima de 2GB e HD 250GB; 
Possuir um processador mínimo Dual-Core de 1.2 GHZ; 
Deverá suportar as linguagens de impressão PCL6, PS3, Emulation, XPS; 
Resolução de pelo menos 600 dpi X 600 dpi para cópia; 
Resolução de pelo menos 1.200 x 1.200 dpi, para impressão; 
Resolução de pelo menos 600 dpi X 600 dpi, para scanner; 
Possuir controle de acesso baseado em software embarcado para haver autenticação. 

(usuário e senha); 

8.2.15 Possuir funcionalidade de copiadora; 

3 i 
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8.2.16 Possuir funcionalidade de múltiplas copias 1 até 999 páginas. 
8.2.17 Deverá ter Velocidade de impressão mínima de 30 PPM simples e duplex, colorida e 

preto/branco no papel A4, e 14,9 PPM para papel A3; 
8.2.18 Possuir duas bandejas A3 e A4; 
8.2.19 Possuir sistema de monitoramento proativo. Emitir alertas via e-mail ; 
8.2.20 A impressora deverá ter capacidade de papel mínima 1.000 folhas; 
8.2.21 Suportar os tipos de mídia: papel comum, reciclado, espesso, transparência, etiquetas 

para impressora laser, envelopes, cartões postais e impressão tipo banner; 
8.2.22 Deverá suportar a Impressão de banner; 
8.2.23 Suportar gramatura de no mínimo 52g/m2 (Gaveta) sendo no caso de By-pass mínimo de 

60 g/m2. 
8.2.24 A impressora deverá suportar o tamanho para impressora do papel A3, A4 e AS. 
8.2.25 Possuir um display, para facilitar a usabilidade e o acesso as funcionalidades de no 

mínimo 8 polegadas. 

8.2.26 Suportar scanner colorido deve possuir os formatos mínimos de TIFF, JPEG, PDF, PDF 
compactado, OOXML, XPS, PDF/A. 

8.2.27 A impressora deve possuir um ciclo mensal de trabalhos de pelo menos 16.000 
páginas/mês; 

8.2.28 Deverá possuir sua fonte de alimentação de energia: AC 120V I 60Hz; 
8.2.29 Deverá ser fornecido junto a impressora estabilizador, com intuito de reduzir risco de 

instabilidade e variação elétrica. 
8.2.30 Deverá ser compatível com os Sistemas operacionais Windows Vista, Windows 7, 

Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, 
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Macintosh OS X Ver. 10.2.8 ou superior 
e Linux. 

8.2.31 Deverá suportar a inserção no mínimo de um (01) lote de armazenamento de papel 
(Gaveta), caso seja necessário futuramente realizar o upgrade do equipamento. 

8.3. FORNECIMENTO E RECOLHIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO: 

8.3.1. A CONTRATADA deverá fornecer todo o material de consumo (toner, cilindro, revelador, 

caixa de resíduos e todo material necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos), 

exceto papel, sendo entregues na sede da CIGÁS sem ônus; 

8.3.2. A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento de todos os materiais de consumo já 

utilizados pela CIGÁS, uma vez ao mês em cada localidade em que os equipamentos estiverem 

instalados de forma a não deixar acumular os materiais utilizados sem serventia nas localidades; 

8.3.3. Todos os materiais de consumo deverão ser entregues em caixas lacradas, originais de 

fábrica, novos, de primeira qualidade, de primeiro uso, não remanufaturados, não reciclados, 

não recondicionados e que não possuem partes ou componentes reaproveitados, inclusive a 

carcaça; 
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8.3.4. Caso fique comprovado a qualquer momento por parte da CONTRATANTE a utilização 

de materiais de consumo que não atendam às especificações solicitadas, a CONTRATADA sofrerá 

as devidas sansões e multas conforme regerá o valor definido em contrato; 

8.3.5. A CONTRATADA deverá manter reserva de material de consumo nos locais de instalação 

dos equipamentos, de no mínimo 02 unidades de cada material (toner e caixa de resíduos), 

visando à garantia da continuidade dos serviços de impressão/cópia, quando os suprimentos dos 

equipamentos esgotarem sua capacidade; 

8.3.6. A CONTRATADA deverá realizar a inspeção e reposição dos materiais de consumo 

semanalmente, mantendo o estoque mínimo citado no Item 8.3.5. 

8.4. FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS: 

8.4.1. Todos os equipamentos deverão ser novos, última versão do fabricante e de primeiro uso; 

8.4.2. Todos os equipamentos deverão ser entregues em caixas lacradas; 

8.4.3. Não serão aceitos equipamentos remanufaturados, recondicionadas ou reformados; 

8.4.4. Todas as impressoras devem ser compatíveis com a sincronização e autenticação 

através de usuário e senha com o Active Directory; 

8.4.5. As impressoras deverão seguir os padrões descritos nos ITENS 8.1 e 8.2; 

8.4.6. Todos as impressoras deverão suportar a inserção no mínimo um (01) lote de 

armazenamento de papel (Gaveta), caso seja necessário realizar upgrade futuro; 

8.5. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA): 

8.5.1. O Acordo de nível de serviço deve ser considerado e entendido pela CONTRATADA como 

um compromisso de qualidade que estará assumindo junto a CIGÁS; 

8.5.2. Todos os chamados, independente da sua criticidade, deverão ser abertos através de 

atendimento telefônico ou via envio de e-mail; 

8.5.3. Abertura de número ilimitados de chamados de solicitação de suporte técnico; 

8.5.4. Deverá ser dado sempre que necessário esclarecimentos de dúvidas e orientações sobre 

instalação, configuração e suporte técnico tanto das impressoras quanto do software de 

gerenciamento; 
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8.5.5. A CONTRATADA ficará responsável por fornecer/repor todos os insumos e 

equipamentos, onde deve ser mantido um estoque mínimo dos itens mencionados acima no 

Item 8.3.5. 

8.5.6. A CONTRATADA, deverá dispor de um número telefônico para abertura de chamados 

para verificação técnica na CJGÁS; 

8.5.7. A CONTRATADA deverá prestar o serviço de suporte técnico, onde deverá efetuar os 

ajustes, reparos e trocas de peças por outras originais e novos, que se fizerem necessários, sem 

ônus para a CIGÁS; 

8.5.8. Os serviços de suporte técnico e manutenção serão realizados pela CONTRATADA no 

horário comercial compreendido entre as 07h30 as 17h00, de segunda à sexta-feira. 

8.5.9. A CONTRATADA deverá possuir número telefônico e serviço de e-mail ativo, para 

abertura de chamados técnicos, que deverão ser atendidos de imediato; 

8.5.10. A CONTRATADA ficará responsável por realizar toda a manutenção nos equipamentos 

ofertados (substituições de peças, softwares e equipamentos), o primeiro atendimento técnico 

na CIGÁS deverá ser realizado em no máximo OS (cinco) horas úteis e solucionado totalmente 

em no máximo 10 (dez) horas úteis da abertura do chamado técnico, considerando o horário de 

expediente da CIGÁS; 

8.5.11. Não será permitido que a CONTRATADA terceirize o serviço de suporte técnico, sendo 

necessário o envio da documentação comprovatório do quadro de técnicos capacitados a 

prestação deste serviço; 

8.6. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

8.6.1. A CONTRATADA deverá ser autorizada pela própria fabricante da impressora fornecida; 

8.6.2. A CONTRATADA deverá realizar treinamento com carga horaria mínima de 8 (oito) 

horas, sobre a utilização dos equipamentos contratados e o software de gerenciamento e 

controle para pelo menos 3 funcionários da CIGÁS, no ato da instalação dos equipamentos; 

8.6.3. Nos preços cotados já estão incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para a 

perfeita execução do objeto desta licitação, tais como impostos, tributos, viagens, fretes, 

hospedagem e demais despesas inerentes. A CIGAS não aceitará cobrança posterior de qualquer 

imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura 

do certame e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei. 

Na hipótese de redução de alíquota após a apresentação da proposta, a mesma será 

devidamente considerada por ocasião do pagamento. 01 
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8.6.4. A empresa contratada, deverá apresentar na celebração do contrato o nome, número 

de técnicos qualificados, treinados e homologados para o serviço de reparo das impressoras 

fornecidas. 

8.7. SOFTWARE PARA GESTÃO E CONTROLE: 

8.7.1. A CONTRATADA deverá instalar, configurar e manter o software, dando todo o suporte 

necessário durante e após a instalação sem custos adicionais a CIGÁS. 

8.7.2. O software realizará gerenciamento e configuração remota através de interface WEB de 

todos os equipamentos contratados; 

8.7.3. A solução deverá disponibilizar 450 licenças para usuários; 

8.7.4. A solução de software deverá ter arquitetura aberta para consultas e customizações e 

deverá ser administrada 100% via WEB (Browser) compatível com no mínimo Internet Explorer, 

Firefox, Chrome e Safari; 

8.7.5. Deverá capturar os medidores físicos de contabilização dos "Jobs" de impressões e 

cópias que realmente foram utilizados, não permitindo contadores físicos divergentes do 

software; 

8.7.6. Deverá realizar o monitoramento do status do equipamento (modo standby, desligado, 

pronto/ligado, inoperante por defeito ou atolamento de papel, falta de suprimentos); 

8.7.7. O software deverá ser instalado e embarcado nos equipamentos para não depender de 

hardwares externos aos dispositivos permitindo a impressão segura e a liberação de Jobs pelo 

painel do equipamento; 

8.7.8. O software deverá ser compatível com as linguagens: PCL, PCL6, HPGL, PostScript, PCL

GUI, XPS, RPCS Ricoh, Epson ESC, QPDL; 

8.7.9. Deverá ser compatível com ambientes de servidor único, ambientes multi-servidor, 

multi-site e em cluster; 

8.7.10. Deverá ser compatível com os sistemas operacionais de 64 bits - Windows Server 

2019/2016/2012/2012 R2 I 2008 R2 I Windows 10 I Windows 8 I Windows 7; 

8. 7.11. O software deverá mostrar algumas informações: nome do usuário, horário da 

impressão ou cópia, número de cópias impressas, nome da impressora, níveis de tinta cor e 

custo. 

35 
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8.7.12. Deverá realizar a mensuração do nível de consumíveis; 

8.7 .13. Deverá realizar o gerenciamento da fila de impressão; 

8.7.14. Deverá gerenciar os equipamentos de impressão no caso de alertas de erro ou nível de 

toner baixo e enviar e-mail para usuários específicos; 

8.7.15. Implantar rotina de notificações de usuários com relação ao nível de utilização das cotas 

de impressão, através de e-mail ou c/ient instalado nas estações/servidores; 

8.7.16. Envio de alertas para troca de toner, troca de papel ou qualquer outro problema que a 

impressora venha a apresentar; 

8.7.17. Localização de equipamentos através de ferramenta de busca; 

8.7.18. O software deverá fazer contabilidade e o controle de custos de impressões e 

consumíveis; 

8.7.19. Deverá originar e gerenciar impressões de tablets e smartphones com Android e lOS 

tanto na plataforma Windows quanto plataforma lOS ou Linux; 

8.7.20. Gerar relatórios via web de impressão e cópia por usuário, impressora (equipamento 

físico), computadores (estação ou servidor de impressão), departamentos e centros de custo; 

8.7.21. Ordenar relatórios por volume de páginas, por custo e por ordem alfabética de usuário; 

8.7.22. Realizar instalação automatizada através de msi ou login script com ferramenta própria; 

8.7.23. Filtrar relatórios por tipo de impressão (calor ou mono), tipo de papel, modo de 

impressão (simplex ou duplex); 

8.7.24. Gerar relatórios de análise informando sumários, cop1as por usuários, cópia 

policromática ou monocromática, impressões por usuários, impressão policromática ou 

monocromática, por tamanho de papel, duplex ou simplex, em impressoras de rede, locais ou 

remotas; 

8.7.25. Exportar dados para análise, em formatos PDF, Excel, HTML e CSV; 

8. 7.26. Definir custos de cópia e página impressa por impressora, diferenciando custos para 

impressão e cópia colorida ou monocromática; 



ANEXO 11 - TERMO DE REFERÊNCIA NO: TR-059/2018 

GER!:NCIA: GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO FOLHA: 12 
-

I d e I 19 

fctgás 
TITULO: Contratação de empresa especializada em locação de 

equipamentos de impressão 

8.7.27. Possibilitar a implantação de filtros com proibições de acordo com determinadas 

extensões; 

8.7.28. Definir cotas por usuário, grupos de usuários e geração de relatórios. Possibilidade de 

estabelecer cotas, bloqueante ou não bloqueante; 

8.7.29. Possibilidade de ativação de estação/servidor de liberação de impressões em estações I 
servidores I multifuncionais, centralizando a decisão no caso em que a impressão for de 

interesse da administração, ou o usuário necessitar autorização prévia. 

8.7.30. Funcionalidade para converter trabalhos de coloridos para preto e branco e impressões 

em simplex para duplex automaticamente sem intervenção do usuário ou do driver do 

equipamento; 

8.7.31. Permitir que os equipamentos se tornem em estações de liberação de trabalhos de 

impressão com login e senha; 

8.7.32. Possibilidade de liberação de impressões via smartphone (mobile) desde que o mesmo 

use login e senha da rede; 

8.7.33. Definição de Centro de Custos para grupos de usuários/setores e a geração de relatórios 

a partir dos mesmos; 

8.7.34. Importar de forma automática, mantendo a sincronia, via fontes externas de dados de 

usuários, através de LDAP, Open LDAP, Apple OpenDirectory, NIS.PAM.Samba, eDirectory e 

Active Directory; 

8.7.35. Base de dados compatível no padrão SQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL; 

8.7.36. Possuir a funcionalidade de impressão segura através de liberação de impressão através 

de senha individual por funcionário; 

8.7.37. Possuir interface WEB de gerenciamento central, que permita o acesso a todas as 

funções da solução, sem limitações; 

8.7.38. Definição de cotas por franquia global monocromáticas e policromáticas; 

8.7.39. Emitir gráficos e resumos para facilitar o acompanhamento do ambiente; 

8.7.40. Permitir agendamento de relatórios nos períodos estipulados, podendo ser diário, 

semanal, mensal e etc.; 

8.7.41. Possuir rotina de notificações de usuários com relação ao nível de utilização das cotas de 

impressão, através de e-mail ou "client" instalado nas estações/servidores; . ~ 
'\j 
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8 .7.42. Possuir possibilidade de gerenciamento dos trabalhos por parte de usuário autorizado 

ou gerente designado para este fim para liberar trabalhos pausados na fila, via componente do 

próprio sistema; 

8.7.43. Possuir funcionalidade de impressão "follow me print" que possibilita o usuário através 

de senha pessoal retirar a impressão em qualquer impressora do contrato instalada na CIGÁS; 

8.7.44. Deverá fazer a comunicação e confirmação das impressões via SNMP a fim de 

contabilizar o que realmente foi impresso em todo e qualquer equipamento, fazendo a validação 

job a job da bilhetagem física e lógica. 

8.7.45. O Software fornecido deve ser instalado nos Servidores locais da CIGÀS visando ter uma 

melhor performance, onde o Software deve ser devidamente licenciado e funcional, não sendo 

aceito software que sejam utilizados remotamente (Nuvem) ou similares. 

9. FRANQUIA MENSAL 

9.1 A Franquia mensal de impressão para 20.000 páginas monocromática (P&B) e 7.000 

policromática (COLOR); 

10. GARANTIA DO SERVIÇO 

10.1. A garantia do objeto será de 12 (doze) meses após a entrada em operação do serviço, 

incluindo assistência técnica, que será prestada sem ônus para a CIGÁS, na sede desta localizada 

no município de Manaus/AM, com reposição de peças, mão de obra e atendimento no local, a 

qual deverá ser apresentada junto à proposta. 

11. DA ENTREGA: 

11.1. O objeto desta contratação deve ser disponibilizado em até 30 dias consecutivos após a 

assinatura do contrato para realizar a entrega na Gerência de Tecnologia da Informação - GETIN 

da Companhia de Gás do Amazonas- CIGÁS. 

11.2. Ocorrerão por conta exclusiva da CONTRATADA as despesas com seguro, frete, liberação 

aduaneira, carga e descarga do objeto do Contrato, até o local e o momento de entrega. 

11.3. A prorrogação de prazo de entrega dos equipamentos somente será concedida mediante 

pedido formal, com justificativa plausível e aceita pela CIGÁS; 
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12. ORIGEM DOS RECURSOS: 

12.1. Os recursos financeiros para a execução do objeto desta contratação serão custeados 

pela Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS, previstos para o exercício de 2019, Item: 

Despesas administrativas, subitem: Transferência de uso geral, Grupo: 5.1.3.03.006 Transf. 

Aluguel de Bens e Móveis, conforme orçamento aprovado pelo Conselho de Administração da 

C I GÁS. 

13. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será realizado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente 

aprovada pela gerência competente, segundo a legislação vigente, no prazo de até 30 (trinta) 

dias, após sua aprovação, ficando condicionado a apresentação dos documentos de regularidade 

Fiscal e Trabalhista, conforme abaixo: 

13.2. Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstância que impeça o 

pagamento da despesa, os mesmos serão devolvidos e o pagamento ficará pendente até que a 

CONTRATADA providencie as medidas cabíveis. Neste caso, o prazo de pagamento iniciar-se-á 

após a regularização, sem ônus à CONTRATANTE. 

13.3. Certidão Negativa de Débitos do FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, e 

trabalhista, válidos. 

13.4. As condições e formas de pagamento também estabelecidas na minuta do CONTRATO. 

14. PRAZO: 

14.1. Prazo de duração do contrato: O prazo de vigência da futura contratação será de 12 

(doze) meses, a contar da assinatura do contrato e consequentemente da expedição do pedido 

de compra, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei 13.303/16. 

15. DA MATRIZ DE RISCOS 

15.1. Nos termos do art. 69, inciso X, combinado com art. 42, inciso X da Lei Federal nº 
13.303, de 30 de junho de 2016, aplica-se ao contrato vinculado a este Termo de Referência os 

seguintes riscos e responsabilidades entre as partes, caracterizadora do equilíbrio econômico

financeiro inicial do respectivo contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos 

supervenientes à contratação. 

39 
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Motivo 

Não cumprimento por parte da 

CONTRATADA das exigências 

contratuais. 

Problemas no fluxo de caixa da 

CIGÁS. 

Falha na execução ou a Problema de Disponibilidade do 

especializada 

Resp. do 

Contratado 

forma de fornecimento do serviço I acesso ao software X 

serviço. para gerenciamento e controle. 

Problemas de Os equipamentos e software de 

Incompatibilidade dos 

equipamentos e software 

de gerenciamento. 

gerenciamento não condizem 

com as especificações técnicas 

obedecendo aos critérios. 

Problemas de 
Os equipamentos e licenças dos 

instalação 
softwares fornecidos pela 

dos equipamentos e 

configuração do software 

de gerenciamento. 

-16. DAS OBRIGACOES: 

CONTRATADA, 

com as 

contratadas. 

16.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

não condizem 

especificações 

X 

X 

TR-059/2018 

15 i de I 19 -

em locação de 

Resp. do 

Contratante 

X 

X 

16.1.1. Obedecer rigorosamente às condições, contidas no Processo Administrativo 059/2018, 
devendo qualquer alteração ser autorizada previamente e por escrito pela CIGÁS; 

16.1.2. Fornecer o objeto da presente licitação rigorosamente de acordo com as especificações 
técnicas constantes neste documento e em seus anexos e na proposta comercial vencedora do 
respectivo processo de contratação, obedecendo aos critérios e padrões de qualidade 
predeterminados e exigidos pela CIGÁS; 

16.1.3. Iniciar a execução do serviço, após a assinatura do contrato e emissão da Ordem de 

Serviço, respeitando os prazos determinados e informados; 
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16.1.4. Pagar todos os tributos e contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e 
indiretamente, sobre os materiais, bem como eventual custo de frete relativo a(s) respectiva(s) 
entrega(s); 

16.1.5. Responsabilizar-se pelo transporte, descarrego e seguro dos materiais, devendo os 
mesmos ser entregues à CIGÁS em perfeitas condições de uso; 

16.1.6. Responsabilizar-se por todas as despesas com reposição dos materiais fornecidos, visitas 
técnicas, transporte, descarga e manutenção corretiva; 

16.1.7. Substituir, sem custos adicionais, qualquer produto com defeito, dentro do prazo citado 
no SLA no ITEM 8 .5.9; 

16.1.8. Manter a CIGÁS livre e a salvo de toda e qualquer reclamação de indenização por perdas 

e danos e/ou prejuízos de qualquer natureza, que tenha sofrido ou causado a terceiros em 

decorrência do fornecimento dos materiais, respondendo inclusive civil e criminalmente, 

independentemente de haver ou não contratados seguros adequados e suficientes para tais 

circunstâncias. 

16.1.9. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a CIGÁS ou a terceiros 

em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

16.1.10. Prestar corretamente toda e qualquer informação solicitada pela CIGÁS, quanto aos 

produtos fornecidos. 

16.1.11. Fornecer todos os materiais com requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência 

e/ ou segurança recomendados pelas normas aplicáveis. 

16.1.12. Manter e fornecer, sempre que solicitado, durante o fornecimento do material ou 

execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições para 

sua habilitação e qualificação exigidas na formalização do mesmo, conforme prevê o inciso IX, do 

artigo 69, da Lei Federal nº 13.303/2016. 

16.1.13. Responsabilizar-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais, 

equipamentos protegidos por marcas ou patentes, respondendo neste caso, civil e 

criminalmente, por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como 

por quaisquer reclamações resultantes do mau uso que deles f izer. 

16.1.14. Comunicar imediatamente à CIGÁS, por escrito, quaisquer erros, omissões, incorreções 

ou discrepâncias porventura encontradas pela CONTRATADA, a fim de que sejam corrigidos. 
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16.1.15. Fornecer todos os recursos necessários (mão-de-obra especializada, materiais, 

ferramentas, equipamentos, transporte, equipamentos de proteção individual e instrumentos 

especiais), bem como equipamentos relativos a segurança do trabalho, para a entrega dos 

materiais. 

16.1.16. A CONTRATADA será responsável pela destinação ambientalmente correta para todos 

os recipientes dos suprimentos, peças e materiais utilizados nos equipamentos, obedecendo à 

legislação e orientações relativas ao compromisso com o meio ambiente. 

16.1.17. A CONTRATADA deverá apresentar Alvará de funcionamento com licenciamento 

ambiental, DECLARAR, que realiza o descarte adequado de trinta I toner, de acordo com a lei 

instituidora da política nacional de resíduos sólidos - Lei nº 12.305/2010, e apresentar 

"certificado de destinação final de resíduos sólidos" (com reconhecimento de firma da 

assinatura), emitido pela empresa que faz o recolhimento dos mesmos, a documentação deverá 

ser apresentada juntamente com a proposta; 

16.1.18. A CONTRATADA deverá realizar a coleta dos medidores das impressoras todos os dias 25 

de cada mês, e caso este dia seja feriado, sábado ou domingo, fazer na data anterior; 

16.1.19. A CONTRATADA deverá garantir que durante a execução dos serviços os ambientes 

sejam mantidos em perfeitas condições de higiene e segurança. Após a conclusão do chamado 

técnico, deverá ser efetuada limpeza geral no ambiente; 

16.1.20. Caso necessário a troca de qualquer peça ou equipamento, os custos serão de 

responsabilidade da CONTRATADA; 

16.1.21. A CONTRATADA deverá emitir mensalmente relatório por tipo de impressão e por 

impressora. 

16.1.22. Os funcionários da CONTRATADA só terão acessos aos locais de execução dos serviços 

devidamente fardados e identificados através de crachá. 

16.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

16.2.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

16.2.2. Atestar a execução do objeto por meio de gestor especificamente designado 

16.2.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições e preços pactuados. 
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16.2.4. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe o prazo para corrigir erros, defeitos ou 

irregularidades encontradas no fornecimento dos materiais. 

16.2.5. Notificar a CONTRATADA, as ocorrências de eventuais imperfeições no curso da 

prestação dos serviços, fixando prazo para a sua correção a aplicação de eventuais multas 

contratuais. 

16.2.6. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do CONTRATO por intermédio de 

empregados próprios designados para este fim. 

16.2.7. Verificar se os materiais fornecidos pela CONTRATADA, está dentro das especificações 

contratadas, rejeitando, no todo ou em parte, os materiais entregues fora das especificações 

deste CONTRATO e seus anexos. 

16.2.8. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer anormalidade constatada no fornecimento 

dos materiais contratados. 

16.2.9. Emitir e encaminhar à CONTRATADA as Ordens de Fornecimento correspondentes. 

17. GARANTIA CONTRATUAL 

17.1. Após assinatura do Contrato, a vencedora desta licitação poderá, a critério da 

CONTRATANTE, recolher à CIGAS garantia de execução de até 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato, em uma das modalidades prevista no art. 70 da Lei no 13.303/16. 

18. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

18.1. A GESTÃO e FISCALIZAÇÃO, durante a execução do serviços, será exercida pela CIGÁS, 

através de seus representantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, as condições deste 

Termo. 

18.2. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada 

pelo titular da Gerência de Tecnologia da Informação ou por representante da CIGÁS, 

devidamente designado para esse fim. 
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19. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: 

19.1. Declaro que este Termo de Referência está de acordo com a Lei n. 13.303 de 30 de junho 

de 2016 e alterações. 

Manaus, 17 de outubro de 2019. 

Maurício Teixeira Sampaio 

Gerente de Tecnologia da Informação 
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ANEXO 111 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

Pela presente, submetemos à apreciação, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, 
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados 
na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em 
que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de 
qualificação definidos no edital e seus anexos. 

1. Proponente: 
Razão Social CNPJ: 
Endereço: 

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS) 
Valor Total 

Valor Valor Total em12Meses 
ITEM DESCRIÇÃO Quantl Unitário Mensal (Valor unitário x 

dada Mensal Valor Total Mensal) 
x12meses 

IMPRESSORAS 

01 
MUL TIFUNCIONAIS 
COLORIDA DE PEQUENO 02 

LOTE 
PORTE (TIPO 1) * 

01 IMPRESSORAS 

02 
MUL TIFUNCIONAIS 03 
COLORIDA DE GRANDE 
PORTE (TIPO 2)* 
PAGINAS** EXCEDENTES 

03 ESTIMADAS PARA 2000 
MONOCROMÁTICA 
PAGINAS** EXCEDENTES 

04 ESTIMADAS PARA 2000 
POLICROMÁTICA 

Valor Global R$ 0,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: (colocar o valor numérico e por extenso). 

VALIDADE DA PROPOSTA: (não poderá ser inferior a noventa dias) 

GARANTIA: O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os 
tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a execução dos 
serviços licitados, inclusive a margem de lucro. 

Obs.: Utilizar papel timbrado da Empresa 

MANAUS, XX DE :XXXXXXXXXXXXX DE 201X. 

(Nome e Assinatura: Presidente, Diretor ou Assemelhado da Empresa). 
(FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, atentando ao disposto na Lei o 13.726/2018). 
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ANEXO IV 

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A empresa .. .. ... .. ..................... ...................... .. ................. , CNPJ n° ............. ........ ....... , com sede 
à .... .... ..... .. ...... .... ................................... ...... , neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, 
com qualificação completa- (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), 
DECLARA, sob as penas da Lei, com base no art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, que 
está enquadrada na definição de ()Microempresa ()Empresa de Pequeno Porte, sem nenhuma 
restrição de ordem legal. 

Local, data e assinatura 

Nome e CPF do representante legal 
(FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, atentando ao disposto na Lei n° 13. 726/2018). 


