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PREGÃO 03/2020 
 

Abertura: 16/11/2020 Horário: 14h 

Local: Sede Administrativa do Sescoop/RS - Porto Alegre/RS, Rua Félix da Cunha, 12, 6º 
andar 

 
 
 O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do 
Sul – Sescoop/RS, consoante os ditames da Resolução da Sescoop n. 850, de 28 de fevereiro 
de 2012 (Regulamento de Licitações e Contrato – RLC), faz público, para conhecimento de quem 
interessar possa, que receberá até dia 16 de novembro de 2020, às 14h, os envelopes de 
proposta de preço e de habilitação referente a contratação de empresa para prestação de 
serviços de impressão (outsourcing), para atender às necessidades do Sescoop/RS, 
conforme especificações constantes no Anexo 05, na modalidade “Pregão”, do tipo “menor 
preço”, conforme as disposições da resolução supramencionada, com aplicação subsidiária das 
Leis 10.520/02 e 8.666/93, além das exigências estabelecidas neste edital. 
 
 As dúvidas sobre o objeto deste certame poderão ser sanadas pela Comissão de 
Licitações através de sua presidente Luciana Futuro Pfitscher, através do e-mail: 
licitacao@sescooprs.coop.br 
 
 
I - DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
1.1 O presente procedimento licitatório destina-se a contratação de empresa para 
prestação de serviços de impressão (outsourcing), para atender às necessidades do 
Sescoop/RS, conforme especificações constantes no Anexo 05. 
 
1.2 Para participação a licitante deverá levar em consideração os subsídios elencados, além 
daqueles constantes no Anexo 05. 
 
1.3 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no orçamento do Sescoop/RS para exercício 2020, nas contas:  
 
- 3.1.2.03.07.002 - Cópias e Encadernações 
 
II - DOS ANEXOS  
 
2.1 Integram o presente edital os seguintes documentos:  
- Anexo 01 - Carta de Credenciamento; 
- Anexo 02 - Modelo de declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII, da CF/88; 
- Anexo 03 - Modelo de declaração de não superveniência;  
- Anexo 04 - Minuta de Instrumento Contratual; 
- Anexo 05 - Termo de Referência; 
- Anexo 06 - Planilha de Valores Máximos Aceitáveis; 
- Anexo 07 - Descrição dos Itens e Modelo de Planilha de Preços. 
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III - DO LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS 
 
3.1 A entrega dos envelopes com a documentação exigida deverá ocorrer na Rua Félix da 
Cunha n. 12, Bairro Floresta, Porto Alegre (RS). 
 
3.2 A entrega dos envelopes poderá ser feita até às 14h, do dia 16 de novembro de 2020, 
ocasião na qual serão abertos os envelopes. 
 
3.2.1 Os envelopes poderão ser entregues e recebidos para participarem do processo licitatório 
enquanto se estiver procedendo a abertura das propostas de preço. Após aberto o último 
envelope de n. 01, o pregoeiro recusará o recebimento de outros. 
 
 
IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 
 
4.1  Não poderão participar da presente licitação: 
a) empresas que tenham sido sancionadas com a pena de suspensão do direito de licitar ou 
contratar com o Sescoop - Unidade Nacional e Unidades Estaduais, durante o prazo da sanção 
aplicada;  
b) pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo falimentar; 
c) pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho 
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, sejam dirigentes ou empregados do 
Sescoop/RS e ainda seus cônjuges ou parentes em primeiro grau; 
d) simultaneamente, pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, sociedades coligadas, 
controladoras e suas respectivas controladas e empresas cujos sócios, cotistas ou diretores, 
sejam as mesmas pessoas de outra que esteja participando desta licitação e ainda seus cônjuges 
ou parentes em primeiro grau; 
e) pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado, de 
qualquer forma, na elaboração deste instrumento convocatório e de seus anexos.  
 
4.1.1  Na hipótese da alínea “d” deste item, haverá a desclassificação de todas as licitantes 
impedidas, salvo se permanecer apenas uma, ante a desistência das demais. 
 
4.2 A licitante poderá se fazer representar nesta licitação por meio de pessoa física 
devidamente credenciada, nos termos do instrumento constante do Anexo 01 - Carta de 
Credenciamento ou Procuração que deverá ser apresentado ao pregoeiro fora dos envelopes 
relacionados no item 4.4. 
 
4.2.1  No caso da carta de credenciamento ou procuração privada, a licitante deverá entregar 
ao pregoeiro uma cópia do contrato social ou instrumento equivalente (fora dos envelopes 
relacionados no item 4.4) que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que a tiver 
assinado. 
 
4.2.1.1  A procuração, caso não possua prazo de validade, deverá ter sido emitida no 
prazo de máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data da abertura do certame. 
 
4.2.2  Caso o representante da empresa, na sessão, seja sócio, este deverá apresentar a cópia 
do contrato social ou instrumento equivalente (fora dos envelopes relacionados no item 4.4) 
e a cópia da cédula de identidade, não havendo necessidade da carta de credenciamento nem 
procuração, caso possua poderes representação. 
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4.2.3  A ausência da carta de credenciamento ou documento similar não impede a participação 
da licitante, mas, obsta a manifestação de representante. 
 
4.2.4  O não credenciamento e não comparecimento de representante, não inabilita a licitante, 
nem tampouco impede o prosseguimento das fases do certame licitatório. 
 
4.3 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 
licitante, sob pena das demais outorgantes perderem o seu direito à representação nas sessões 
públicas. 
 
4.4 As licitantes, no dia, hora e local designados no preâmbulo, apresentarão toda a 
documentação exigida por este instrumento convocatório em 02 (dois) envelopes – 01 e 02 – 
lacrados, distintos e opacos, identificados no lado externo pelo nome da licitante e número da 
licitação, com os seguintes conteúdos: 
 
Envelope 01 – Proposta de Preços 
PREGÃO 03/2020 
NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante e e-mail) 
CNPJ DA LICITANTE: 
NOME DO REPRESENTANTE (caso houver) 
CPF DO REPRESENTANTE (caso houver) 
 
Envelope 02 – Documentos de Habilitação 
PREGÃO 03/2020 
NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante e e-mail) 
CNPJ DA LICITANTE: 
NOME DO REPRESENTANTE (caso houver) 
CPF DO REPRESENTANTE (caso houver) 
 
4.5 A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos e 
condições deste edital e dos seus anexos, bem como do Regulamento de Licitações e Contratos 
do Sescoop (Resolução Sescoop n. 850/2012). 
 
4.6 Cada licitante ou seu representante poderá ser acompanhado por um advogado, caso 
assim for entendido necessário. 
 
 
V - DA HABILITAÇÃO  
 
5.1 Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas legalmente estabelecidas 
no País, cujo objeto social expresso no estatuto, no contrato social ou em documento equivalente 
especifique atividade compatível com o objeto da presente licitação. 
 
5.2 Para os fins de habilitação, todas as licitantes deverão apresentar os documentos 
relacionados neste tópico, entregues, preferencialmente, na mesma ordem em que eles se 
encontram aqui descritos e com a identificação pelo número de cada um dos itens. 
 
5.2.1  Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante que já tiverem sido 
apresentados por ocasião do credenciamento, ficam dispensados de serem inseridos no 
envelope de habilitação. 
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5.3 Os documentos apresentados em cópias não necessitarão de autenticação nem 
acompanhamento de suas respectivas vias originais, salvo em caso de diligência determinada 
pelo pregoeiro. 
 
5.3.1 Todas as certidões apresentadas deverão ter sido emitidas em no máximo 60 (sessenta) 
dias anteriores à data da abertura do certame, caso não possuam prazo próprio de validade.  
 
5.4 O pregoeiro e sua equipe de apoio poderão efetuar diligências a fim de comprovar a 
veracidade das informações e dos documentos apresentados pelas licitantes, inclusive quanto à 
regularidade fiscal, que poderá ser comprovada mediante pesquisa nos sítios oficiais na internet.  
 
5.5 Serão inabilitadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas 
neste item. 
 
>> HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
5.6 Para fins de habilitação jurídica, a licitante deverá apresentar dentro no envelope n. 02, 
salvo o disposto no item 5.2.1, a seguinte documentação: 
 
5.6.1  prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual; 
 
5.6.2  ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 
competente;  
 
5.6.2.1  os documentos acima relacionados poderão ser substituídos por certidão simplificada 
emitida pela junta comercial onde constem o capital social, os sócios e o dirigente da empresa 
licitante; 
 
5.6.3  ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão 
competente. 
 
>> QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
5.7 Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar: 
 
5.7.1  Comprovação de aptidão para o fornecimento dos serviços e materiais compatíveis com 
os aqueles descritos no presente certame, por meio da apresentação de 01 (um) ou mais 
atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, de que já forneceu ou 
fornece satisfatoriamente o objeto da mesma natureza ou similar ao objeto aqui licitado.  
 
5.7.2 Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de capacitação 
técnica apurada pelo pregoeiro ou por sua equipe de apoio, mediante simples conferência ou 
diligência, implicará na inabilitação da respectiva licitante. 
 
>> QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 
5.8 Para fins de habilitação econômico-financeira, a licitante deverá apresentar: 
 
5.8.1 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da comarca sede da pessoa jurídica. 
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5.8.8.1  Certidão emitida por comarca diversa, mas integrada à comarca sede da pessoa 
jurídica terá o mesmo valor. 
 
>> REGULARIDADE FISCAL 
 
5.9 Para fins de regularidade fiscal, a licitante deverá apresentar: 
 
5.9.1  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
 
5.9.2  Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional e Estadual, relativo ao domicílio ou 
sede da licitante, mediante a apresentação dos seguintes documentos:  
 
5.9.2.1  Certidão Negativa de Débitos – CND expedida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União, por elas administrados, no âmbito de suas competências.  
 
5.9.2.2  Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pela Fazenda Estadual. 
 
5.9.2.3  Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pela Fazenda Municipal. 
 
5.9.3  Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal. 
 
5.9.4 Caso a licitante seja cooperativa, deverá apresentar certificado de registro e de 
regularidade junto a Ocergs; 
 
5.10 E ainda: 
 
5.10.1  Declaração da licitante que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1988, conforme Anexo 02;  
 
5.10.2  Declaração, observada as penalidades cabíveis, da não superveniência de fato impeditivo 
da habilitação, Anexo 03; 
 
5.10.3. A empresa não poderá ter seu nome inscrito no CEIS – Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas, pois a existência de inscrição acarretará a inabilitação; 
 
VI - DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
6.1 O Envelope “01” conterá a "Proposta de Preços", elaborada em consonância com a 
descrição do objeto constante no Anexo 05, datada, impressa e assinada, sem emendas, 
ressalvas, rasuras ou entrelinhas. 
 
6.2 A proposta deverá ser cotada por lote, em moeda corrente nacional (Real), em 
algarismos e por extenso, incluindo todos os custos das obrigações da licitante, inclusive os 
tributários e o frete, conforme tabela Anexo 07. 
 
6.3 Na hipótese de discordância entre os preços apresentados, a cotação indicada por 
extenso prevalecerá sobre a numérica. 
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6.4  O banco de sua escolha, com a indicação do número da agência e da conta corrente para 
fins de pagamento deverão ser indicados pela empresa em sua proposta. 
 
6.5 A apresentação da proposta equivale a aceitação e a declaração de que a proponente 
examinou minuciosamente o pertinente edital, seus anexos, anuindo e submetendo-se, 
integralmente, às suas condições e, também, que obteve da Instituição, satisfatoriamente, todas 
as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas quanto aos serviços a 
executar;  
 
6.6  No preço proposto deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos; 
 
6.7 Com exceção do item 6.4, serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido 
às condições estabelecidas neste capítulo. 
 
6.8 Analisadas as propostas comerciais, o menor preço global por lote será o valor 
considerado para efeito de classificação à fase dos lances. 
 
VII - DOS PROCEDIMENTOS  
 
EXAME E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
7.1 Após realizada a verificação das propostas de preços (envelope 01) das empresas 
licitantes, o pregoeiro comunicará aos participantes quais são aquelas a continuar no processo 
licitatório. 
 
7.2 Serão classificadas para a fase dos lances verbais as propostas que atenderem às 
exigências de apresentação da proposta de preços e não apresentarem diferença de preços 
superior a 15% (quinze por cento) do menor preço proposto. 
 
7.3 Quando não forem classificadas no mínimo 3 (três) propostas na forma definida no item 
anterior, serão classificadas, sempre que atenderem as demais condições definidas neste 
instrumento convocatório, a de menor preço e as 2 (duas) melhores propostas de preços 
subsequentes. 
 
7.4 A classificação de apenas 2 (duas) propostas de preços não inviabilizará a realização da 
fase de lances verbais. 
 
7.5 As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens 7.2 e 7.3, não integrarem a 
lista de classificadas para a fase de lances verbais, serão consideradas automaticamente 
desclassificadas do certame. 
 
7.6 Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração 
ao próprio pregoeiro, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de imediato, 
oralmente ou por escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida. 
 
7.7 O pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio analisará e decidirá de imediato o pedido 
de reconsideração, sendo-lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública. 
 
7.8 Desta decisão não caberá recurso. 
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LANCES VERBAIS 
 
7.9 Após a classificação das propostas escritas, terá início a fase de apresentação de lances 
verbais. 
 
7.10 O pregoeiro realizará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta escrita de 
maior preço classificada a fazer o seu lance, e, em seguida, os demais classificados na ordem 
decrescente de preço. 
 
7.11 Havendo lance, o pregoeiro realizará uma nova rodada, começando pelo autor da última 
proposta de maior preço, e assim sucessivamente, até que, numa rodada completa, não haja 
mais lance e se obtenha, em definitivo, a proposta de menor preço. 
 
7.12 O licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedido de participar de 
nova rodada, caso ela ocorra. 
 
7.13 Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as propostas 
escritas de preço classificadas para esta fase. 
 
7.14 O Pregoeiro após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará as propostas em 
ordem crescente de menor preço para o objeto do certame. 
 
7.15 Será classificada como primeira colocada do certame a licitante que atender as condições 
do edital e apresentar o menor preço global por lote. As demais licitantes, que atenderem às 
exigências de apresentação da proposta de preços, serão classificados em ordem crescente. 
 
7.16 O empate, entre dois ou mais proponentes somente ocorrerá quando houver igualdade 
de preços entre as propostas escritas e quando não houver lances para o desempate. Havendo 
propostas economicamente vantajosas e que estejam em equivalência de condições, o 
Sescoop/RS procederá ao sorteio da proposta vencedora, a ser realizado durante a sessão do 
pregão. 
 
EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.17 Após a classificação da proposta de preço, a equipe de apoio do pregoeiro procederá à 
abertura dos documentos de habilitação (envelope 02) exclusivamente da licitante classificada 
como primeira colocada. 
 
7.17 Se entender necessário, o pregoeiro poderá suspender a sessão para exame dos 
documentos de habilitação, sendo que a sua decisão deverá ser lavrada em ata própria e 
divulgada às licitantes participantes através de correio eletrônico (e-mail). 
 
7.18 Após esta divulgação consideram-se intimadas da decisão todas as licitantes 
participantes do certame. A partir da data desta intimação correrá o prazo recursal. 
 
7.19 Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, proceder-se-á à abertura do 
envelope de habilitação da licitante classificada em segundo lugar. Caso não ocorra a habilitação 
da licitante classificada em segundo lugar, a CPL prosseguirá na abertura do Envelope “02” das 
classificadas seguintes, observando o mesmo procedimento deste item. 
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VIII - DOS RECURSOS 
 
8.1 Somente caberão recursos escritos e fundamentados da decisão que declarar o vencedor 
(artigo 22 do RLC), no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da comunicação, os quais serão 
dirigidos, por intermédio do pregoeiro, à Diretoria Executiva do Sescoop/RS. 
 
8.2 O licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão de 
recurso interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal de 2 (dois) dias úteis, 
que correrá da comunicação, via e-mail, sobre a interposição de recurso. 
 
8.3 Os recursos serão julgados pela Diretoria Executiva do Sescoop/RS ou por quem este 
delegar competência, contados da data final para a sua interposição, conforme estabelece o 
artigo 23, do Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) da Entidade. 
 
8.4 O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
8.5 Somente o eventual recurso contra a decisão que declarar o licitante VENCEDOR terá 
efeito suspensivo. 
 
8.6 Os recursos deverão ser apresentados por meio de petição circunstanciada e 
protocolados no horário das 8h30min às 12h e das 13h às 17h30min, na Secretaria do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS, situada em Porto Alegre (RS), na Rua Félix da Cunha, n. 12, térreo. 
 
8.7 Em atenção aos princípios do procedimento licitatório, ficam os autos da licitação com 
vista franqueada aos interessados, podendo-se realizar anotações, solicitar cópias (as quais 
deverão ser entregues num prazo de 24 horas), vedando-se a retirada em carga. 
 
 
IX - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
9.1 A adjudicação do objeto deste certame dar-se-á após julgamento final e consequente 
homologação do procedimento, indicando a licitante vencedora. 
 
9.2 O Sescoop/RS convocará a licitante vencedora para assinar o contrato, consignando na 
convocação a data, hora e local determinados para esse fim. 
 
9.2.1 Verificada a recusa em assinar o contrato, o Sescoop/RS poderá convocar as demais 
licitantes, obedecendo a ordenação final. 
 
9.3 O contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou acréscimo que se 
fizer no objeto do contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, quando 
for do interesse da Entidade Licitadora, nos termos do art. 30 do seu RLC. 
 
9.4. A CONTRATADA somente poderá iniciar a prestação dos serviços ou entrega dos 
produtos após a assinatura do contrato. 
 
9.5 A execução do contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54 da Lei n. 
8.666/93, combinado com o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal. 
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X - DO PAGAMENTO 
 
10.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do aceite da nota 
fiscal, a qual deverá ser emitida após entrega do material/serviço. 
 
10.2 O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente devidamente informada 
pela contratada ou boleto emitido pela contratada. 
 
10.3 O pagamento somente será realizado depois de verificada as regularidades da 
CONTRATADA conforme itens 5.9 a 5.9.4 do presente edital.  
 
 
XI - DAS PENALIDADES 
 
11.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estipulado, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à multa de até 10% do 
valor global do contrato. 
 
11.2 Pela inexecução parcial ou total do contrato, excluídas as hipóteses de caso fortuito e 
força maior, à CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, inclusive 
cumulativamente: 
a) advertência, por escrito; 
b) multas; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
11.3  Nas hipóteses de inexecução das obrigações, à CONTRATADA poderá ser aplicada 
multa de 1% (um por cento) por dia, sobre o valor global do contrato enquanto perdurar o 
descumprimento. 
 
11.4  O inadimplemento da CONTRATADA dará ao CONTRATANTE o direito de considerar 
resolvido o contrato, independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, 
respondendo ainda a CONTRATADA pelas penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, 
ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovadas e 
impeditivas da prestação dos serviços. 
 
11.5  A resolução do contrato motivada pelo inadimplemento de qualquer das partes ensejará 
a aplicação de multa à parte culpada no montante correspondente a 10% (dez por cento) do 
montante do valor global do contrato que ainda não houver sido pago à CONTRATADA, sem 
prejuízo de indenização por perdas e danos. 
 
11.6 O atraso no pagamento do serviço, por culpa dos CONTRATANTES, implicará na 
incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor de cada fatura e juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês. Os juros serão calculados desde a data limite para o pagamento até a 
satisfação do débito. 
 
11.7 O atraso no pagamento do serviço superior a 90 (noventa) dias, por culpa da 
CONTRATANTE, autoriza a interrupção da prestação do serviço e a resolução contratual, 



 

Página 10 de 27 
 

substituindo-se neste caso a multa moratória prevista no item 11.6 pela multa prevista no item 
11.5. 
 
11.8 A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de 
caso fortuito ou força maior impeditivas da prestação do serviço, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente. 
 
11.9 As eventuais multas e outros valores devidos pela CONTRATADA ao CONTRATANTE 
poderão ser compensados no momento do pagamento ou poderão ser cobradas judicialmente, 
se for o caso. 
 
11.9.1 As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades 
constatadas. 
 
11.10 Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem causas de 
resolução, em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem 
que a CONTRATADA tenha direito a indenização, a qualquer título: 
a) ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços que constituem o objeto deste certame, 
sem a prévia autorização escrita do CONTRATANTE; 
b) deixar de cumprir as obrigações previstas neste edital e no contrato; 
c) ocorrer reincidência, por parte da CONTRATADA, em infração contratual que implique na 
aplicação de multa; 
d) ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA, ou 
ainda, o ingresso desta última em processo de recuperação judicial; 
 
11.10.1  Em qualquer das situações elencadas nas alíneas acima, exceto o previsto na letra 
“d”, a CONTRATADA ficará sujeita à multa resolutória prevista na Cláusula 11.5, 
cumulativamente, respondendo ainda, pelas perdas e danos decorrentes. 
 
 
XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
12.1 Serão inabilitadas as licitantes e/ou desclassificadas as propostas que não tenham 
atendido as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos. 
 
12.2 O Sescoop/RS se reserva o direito de cancelar esta licitação antes da assinatura do 
contrato, mediante prévia justificativa, sem que caiba às licitantes qualquer reclamação ou 
indenização (art. 57 do RLC). 
 
12.3 Qualquer manifestação no sentido de impugnar os termos deste edital e seus anexos 
deverá ser encaminhada, por escrito, em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 
recebimento dos envelopes, à Comissão de Licitação do Sescoop/RS, e devidamente registrado 
no setor de secretaria, situado em sua Sede, na Rua Felix da Cunha, n. 12, Bairro Floresta, Porto 
Alegre/RS, CEP 90.570-000.  
 
12.4 O pregoeiro poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações 
complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessário, visando melhor desempenhar 
suas funções institucionais, desde que disso não decorra a posterior inclusão de documentos 
que deveriam constar originariamente dos envelopes entregues pelas licitantes. 
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12.5 Qualquer alteração neste edital será comunicada aos interessados pela mesma forma 
com que se deu a divulgação ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas. Neste último caso, as 
alterações serão publicadas exclusivamente na página da entidade na internet, no endereço 
http://www.sescooprs.coop.br/publicacoes/licitacoes/ sem necessidade de reabertura de prazos. 
 
12.6 Os interessados deverão manter-se atualizados de quaisquer alterações e/ou 
esclarecimentos sobre o edital, através de consulta permanente ao endereço acima indicado, 
não cabendo à entidade licitadora a responsabilidade pela não observância deste procedimento. 
 
12.7 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo pregoeiro, 
pelos membros da equipe de apoio e pelas licitantes presentes, se assim o desejarem, com os 
registros de todas as ocorrências. 
 
12.8 Os documentos das licitantes, exceto os da vencedora e os relativos à proposta de preço, 
serão devolvidos após o encerramento da sessão que declarou a vencedora. 
 
12.9 Fica eleito o Foro de Porto Alegre (RS), para dirimir eventual controvérsia que decorra da 
presente licitação. 

 
Porto Alegre, 29 de outubro de 2020. 

 
Luciana Futuro Pfitscher 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 

 
  

http://www.sescooprs.coop.br/publicacoes/licitacoes/
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ANEXO 01  

(Modelo da Carta de Credenciamento) 
 
 
 
 
Ao Sescoop/RS  
 
 
Pela presente, designamos o Sr.(a) ......................................................................................, 
portador(a) da carteira de identidade n. ......................, inscrito(a) no CPF sob o n. 
............................, para nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão 03/2020, 
podendo o mesmo fazer propostas, receber intimações, desistir de recurso, assinar atas e 
manifestar-se sobre quaisquer questões administrativas e técnicas, enfim, praticar todos os atos 
inerentes à referida licitação.  
 
Local e data 
 
 
Atenciosamente,  
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO 02  
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 

 
 
 
Declaramos, para fins de participação na licitação Pregão 03/2020, que não empregamos 
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não empregamos 
menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  
 
 

Local e data 
 
 
 
 

_________________________________________  
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO 03 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO SUPERVENIÊNCIA 

 
 
Declaramos, para fins de participação na licitação Pregão 03/2020, a inexistência de fato 
impeditivo de habilitação. Declaramos, outrossim, que possuímos todas as condições exigidas 
para a prestação dos serviços exigidos e que atendemos, integralmente, os requisitos do objeto 
desta licitação.  
 
 

Local e data 
 
 
 

_________________________________________  
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO 04 
 
 

MINUTA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

 
CONTRATANTE: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado 

do Rio Grande do Sul – Sescoop/RS, estabelecido na Rua Félix da 
Cunha, nº 12, em Porto Alegre (RS), inscrito no CNPJ sob nº 
10.510.590/0001-56, representado neste ato por sua Diretoria 
Executiva, de agora em diante denominado CONTRATANTE. 
 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida em XXXXXXXXXX (XXXX), na XXXXXXX XXXX, n. XX, 
inscrita no CNPJ sob o n. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada por 
XXXX XXXXX doravante designada como CONTRATADA.  

 
I – DO OBJETO 
 
 O presente contrato, decorrente do procedimento licitatório Pregão n. 03/2020, integrante 
do processo administrativo n. CO00054/20C, obriga a CONTRATADA em fornecer ao 
CONTRATANTE todos os itens descritos no objeto da licitação supracitada, pelo preço constante 
na proposta comercial aviada pela CONTRATADA. 
 
II – DA NATUREZA 
 
 O presente contrato tem natureza eminentemente civil, de caráter eventual, e será regido 
pelas disposições da Parte Especial do Código Civil Brasileiro. 
 
III – VIGÊNCIA 
 
3.1. O instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, a 
fim de compreender todas as etapas atinentes à execução contratual, inclusive, o pagamento 
pelos serviços prestados. 
 
3.2. Tal prazo poderá ser prorrogado, desde que acordado entre as partes, caso em que 
deverá ser devidamente justificado. 
 
IV – DA REMUNERAÇÃO 
 
4.1 O preço global, referente ao(s) lote(s) XX será de R$ XXXXXX (XXXXX XXXX XXXXX), 
conforme aquele disposto na proposta apresentada pela CONTRATADA, a ser pago da seguinte 
forma: 
 
4.2 Os pagamentos serão realizados na forma descrita no edital de licitação, do qual este 
instrumento é decorrente. 
 
4.3 Os pagamentos ficarão condicionados à regularidade fiscal referente às contribuições do 
INSS (CND), regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, prova 
de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos Federais e 
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Certidão Negativa da Dívida Ativa da União), sendo esta última emitida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional, na forma da Lei, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal. 
 
4.4 São de responsabilidade da CONTRATADA, todos os tributos incidentes sobre o preço 
estipulado, ficando o CONTRATANTE autorizado em efetuar os descontos no caso de 
substituição tributária por decorrência legal. 
 
4.4.1 Será efetuada retenção do percentual relativo ao INSS, ISS e Tributos Federais na fonte 
a cada apresentação da Nota Fiscal ou fatura de prestação de serviço, quando for o caso, com 
base na legislação em vigor. 
 
V – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
 
5.1 Os direitos e obrigações do contrato estão estritamente limitados aos termos e condições do 
mesmo. A CONTRATADA não terá direito a quaisquer benefícios, pagamentos, subsídios ou 
compensações. 
 
5.2 A CONTRATADA deverá iniciar a prestação do serviço em até 10 dias da assinatura do 
contrato. 
 
5.3 A CONTRATADA deverá atender as exigências especificadas no Anexo 05, descrita no edital 
de licitação. 
 
VI – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO  
 
6.1 O presente contrato extinguir-se-á, normalmente, pelo cumprimento da prestação que 
libera a CONTRATADA e satisfaz o CONTRATANTE. 
 
6.2 Dar-se a Resolução do contrato quando uma das partes, por comportamento culposo, 
não executar a sua parte. 
 
6.2.1 Resolvendo-se o contrato por culpa da CONTRATADA, esta, além de responder pelos 
dos prejuízos decorrentes da inexequibilidade, deverá, a título de cláusula penal pagar ao 
CONTRATANTE equivalente a 10% do valor total do contrato, além de perdas e danos 
suplementares. 
 
6.3 Ocorrerá a Resilição do contrato quando houver manifestação de vontade das partes para 
que o mesmo se extinga, sem que tenha ocorrido o inadimplemento contratual. 
 
6.4  O Edital de licitação integra este contrato para todos os fins, em especial as penalidades 
referidas naquele instrumento para os casos de descumprimento contratual.    
 
VII – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1  O edital de licitação integra o presente contrato para todos os fins. 
 
7.2 Fica eleito o foro da cidade de Porto Alegre (RS), para dirimir as dúvidas oriundas do 
presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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7.3 E, por estarem assim justos e contratados, assinam as partes o presente contrato de 
prestação de serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas infra-
identificadas. 
 
 

Porto Alegre, XX de XXXXXXX de 2020. 
 
 

Diretoria Executiva 
Sescoop/RS 

Diretoria Executiva 
Sescoop/RS 

 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 

 
 
 

TESTEMUNHA TESTEMUNHA 
Nome: Nome: 
RG: RG: 
CPF:  CPF:  
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ANEXO 05 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo CO00054/20 
 
1. OBJETO 
Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão. 
 
2. ITENS  
 
LOTE ÚNICO 
01 - Outsourcing de impressão 
Quantidade: 1 Serviço 
Especificação Técnica: 

Este objeto tem o objetivo da escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de 
equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões, manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos com fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis 
(exemplo: toner, cilindro), exceto papel. 

Regras gerais para o pregão 

• A proposta deve trazer explicitamente apontados os modelos de equipamentos que 
atenderão a cada uma das especificações. 

• A proposta deve acompanhar catálogos e especificações técnicas dos equipamentos 
ofertados, para fins de comprovação de atendimento aos requisitos. 

• No pregão os lances serão dados pelo valor médio da impressão, ou seja, a soma da 
franquia monocromática e colorida dividido por 2, ver "Composição do preço final". 

• A proposta deve trazer de forma explícita o valor de cada Franquia (mono e color), bem 
como o somatório. 

Composição do preço final 

Composição do preço para franquia mensal: 

• O custo total será composto do somatório dos valores em Reais (R$) de cada franquia: 

Item 1) Impressão monocromático (preto e branco): franquia para 42.000 (quarenta e 
dois mil) impressões/cópias ao mês; 
 

Item 2) Impressão colorida: Franquia para 12.000 (doze mil) impressões/cópias ao 
mês. 

 
Exemplo (valores meramente exemplificativos): 
- valor impressão monocromático (preto e branco): R$ 0,15 
- valor impressão colorido: R$ 0,20 
Total monocromático: 42.000 x R$ 0,15 = R$ 6.300,00 
Total colorido: 12.000 x R$ 0,20 = R$ 2.400,00 
Preço final da franquia ao mês: R$ 8.700,00 
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• Sobre o valor do excedente: As cópias/impressões excedentes, tanto em monocromático 

como colorido, são fixadas de acordo com o valor da respectiva franquia. Cada 
cópia/impressão excedente terá o custo prefixado em 70% (setenta por cento) do valor 
de uma página dentro da franquia, ou seja: 
 

o Impressão monocromático: Valor da franquia monocromático * 1,7; 
▪ exemplo: R$ 0,15 * R$ 1,7 = R$ 0,25 

o Impressão colorida: Valor da franquia colorida * 1,7; 
▪ exemplo:  R$ 0,20 * R$ 1,7 = R$ 0,34 

A contratação do serviço de impressão 

1. Comodato 
o Faz parte do serviço o comodato dos equipamentos e o fornecimento sem limite 

de suprimentos. Entende-se por suprimento os materiais a serem fornecidos para 
o funcionamento integral dos equipamentos, como tinta, tonners, unidades 
fusoras, grampos e etc. Excetua-se o fornecimento de papel, que fica a cargo do 
SESCOOP/RS. 

o Os suprimentos devem ser originais dos fabricantes dos equipamentos, não 
sendo aceitos produtos remanufaturados e/ou reciclados. 

o O número de grampos a ser fornecido fica estabelecido como 15.000 (quinze mil 
unidades) para o período do contrato. 

o Os Equipamentos devem ser comprovadamente novos, ou com no máximo 2 anos 
de uso com apresentação da nota fiscal de compras e apresentando no máximo 
200 mil cópias já realizadas. 

 
2. Manutenção 

o A manutenção corretiva e preventiva, instalação e substituições necessárias 
estarão inclusas nos serviços contratados. O faturamento é feito pelo número de 
impressões efetivas no parque de equipamentos contratados. 

o O fornecedor deve ser Assistência Técnica Autorizada dos Fabricantes do 
Equipamento. 

 
3. Sistema para Monitoramento e Gerenciamento de Impressão 

o Deve ser fornecido pelo fornecedor sistema para gerenciamento, monitoramento 
e bilhetagem dos equipamentos instalados em rede e/ou local, contendo no 
mínimo as seguintes características: 

▪ Informações e alertas dos equipamentos, inclusive esgotamento de 
suprimentos; 

▪ Sistema de bilhetagem, integrado com o Active Directory, sem limite de 
usuários e integrado com o equipamento para contabilização de cópias; 

▪ Captura e contagem de todos documentos impressos/copiados realizado 
em cada um dos equipamentos com histórico contendo no mínimo as 
seguintes informações: data e hora da impressão, nome do documento, 
número de cópias, número de páginas monocromáticas e coloridas, tipo 
de impressão (simplex ou duplex), nome do usuário e do equipamento, 
restrição e definição de cotas por usuários/setores ou equipamentos, 
restrições e cotas para impressões coloridas; 
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▪ Obs: o servidor de impressão será cedido pela própria contratante. 

 

4. Suporte Técnico 
o O fornecedor deverá prestar atendimento através de telefone ou e-mail para 

solicitações de manutenção ou reposição de suprimentos. O telefone e o e-mail 
devem estar afixados nos equipamentos a fim de facilitar o contato entre 
SESCOOP/RS e fornecedor. 

 
5. Tabela de SLA - Acordo de Nível de Serviço 

o Os períodos para atendimento deverão respeitar a seguinte tabela, para 
atendimentos de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 18h e sábado das 8h às 
12h, em horas úteis, a contar da abertura do chamado junto ao Fornecedor: 

▪ Atendimento no local em até 4 (quatro) horas úteis; 
▪ Solução definitiva, acordada pelo SESCOOP/RS, em até 8 (oito) horas 

úteis; 
▪ Entrega de suprimentos em até 2 dias após a solicitação, que se dará 

preferencialmente por correspondência eletrônica (e-mail e/ou whatsapp), 
fornecidos pela contratada para tal finalidade. 

 
6. Recebimento dos materiais 

o O recebimento dos materiais fornecidos pela empresa CONTRATADA será: 
▪ Provisório - no ato de entrega dos produtos; 
▪ Definitivo - no prazo máximo de 5 dias e após verificadas as especificações 

exigidas no edital 

 
7. Treinamento 

o A instalação deve ainda contemplar o treinamento dos usuários finais e equipe de 
TI do SESCOOP/RS. 

 
8. Dos suprimentos 

o Devem serem originais dos fabricantes dos equipamentos, não sendo aceitos 
produtos remanufaturados e/ou reciclados. O SESCOOP/RS utiliza 
toners/cartuchos originais devido a sua maior durabilidade e melhor qualidade, o 
que não compromete as atividades da entidade, na medida em que as impressões 
são essenciais para seu bom e pleno andamento. 

 
9. Da quantidade e local de entrega 

o Sobre a quantidade das impressoras e o local físico que será instalada, fica a 
cargo do Fiscal do contrato informar com 48hrs de antecedência. 

o Durante o exercício de contrato alterações de locais dos equipamentos podem ser 
solicitadas, dentro da cidade de Porto Alegre, com aviso prévio de 48 horas. 

o O transporte dos equipamentos fica a cargo do Fornecedor, quando assim 
solicitado. 
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Características e requisitos mínimos dos equipamentos a serem fornecidos 

1. TIPO I - Multifuncional Color  
o quantidade: mínimo 2, podendo ser solicitados mais durante a vigência do 

contrato 
o Impressão: Laser/Led/Cera Colorida, velocidade 20 ppm, resolução 600 x 600 dpi, 

PCL5e/PCL6 e Postscript®3", frente e verso automático; 
o Cópias: Múltiplas de pelo menos 999, resolução 600 x 600 dpi, velocidade 20 ppm, 

redução/ampliação: 25% ~ 400%, frente e verso automático. 
o Digitalização: Colorida, resolução 600 dpi, operação via rede, arquivo para USB 

(Pendrive), frente e verso automático. 
o Capacidade de Abastecimento: 2.000 folhas A4, distribuídas em pelo menos 3 

gavetas, Bypass/Alimentador Manual para 100 folhas, formatos de papel A5-R ~ 
SRA3 (52 ~ 300 g/m2). 

o Outras Facilidades Obrigatórias: Grampeamento de Documentos, Alceamento de 
Documentos (classificação), detecção de Toner vazio automático, Console de 
Operação com display LCD. 

o Suporte a ciclo mensal de 40.000 páginas. 
o 1 GB (um gigabyte) de memória e processador de 400 MHz; 
o Conexão: Ethernet IPv4 estático e dinâmico por DHCP, USB 2.0. 
o Peso Máximo: 300 Kg. 
o Voltagem: 100 ~ 130V; 60Hz; máximo 25 A. 
o Suporte a Windows XP/Vista/Seven/10 e Windows Server 2000/2003/2008/2012 
o As cópias/impressões P&B realizadas neste equipamento devem ser 

contabilizadas na franquia monocromática. 
o Modelo de Referência: Kyocera TASKAlfa 400CI 

 
2. TIPO II - Multifuncional Mono  

o quantidade: mínimo 10, podendo ser solicitados mais durante a vigência do 
contrato 

o Impressão: Laser/Led monocromática, velocidade 40ppm, resolução 600 x 600 
dpi, emulação PCL5/PCL6, frente e verso automático, operação via rede. 

o Operação via rede, operação via console. 
o Cópias: Múltiplas de pelo menos 99, resolução 600 x 600 dpi, velocidade 35ppm, 

redução/ampliação: 25% ~ 400%, frente e verso automático, tamanho vidro 
exposição suporte a Papel Ofício. 

o Digitalização: Colorida, resolução 600 dpi, operação via rede, arquivo para USB 
(Pendrive), frente e verso automático, suporte OCR. 

o Capacidade de abastecimento: 250 folhas bandeja principal e 50 folhas em by-
pass/alimentador manual. 

o Suporte a ciclo mensal de 80.000 páginas. 
o 256 MB de memória e processador de 400 MHz; 
o Conexão: Ethernet IPv4 estático e dinâmico por DHCP, USB 2.0. 
o Voltagem: 100 ~ 130V; 60Hz; 15 A 
o Suporte a Windows XP/Vista/Seven/10 e Windows Server 2000/2003/2008/2012 
o Modelo de Referência: Samsung SCX-6545 
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3. TIPO III - Impressora Laser Mono  
o quantidade: mínimo 8, podendo ser solicitados mais durante a vigência do 

contrato 
o Impressão: Laser/Led Monocromática, velocidade 28ppm, resolução 1200 x 1200 

dpi, emulação PCL6, frente e verso automático, operação via rede. 
o Capacidade de Abastecimento: 250 folhas A4 bandeja principal e 50 folhas em 

by-pass/alimentador manual. 
o Suportar alimentação manual de papel para impressão de tamanho cheque 

(mínimo 176mm X 76mm) com tração para a mesma. Podendo ser emulado 
mesmo que a especificação do equipamento não informe a possibilidade. 

o Suportar: Etiqueta branca de papel com adesivo acrílico aquoso, cada folha com 
duas colunas de sete etiquetas, totalizando 14 etiquetas por folha, em folha A4 ou 
Carta. 

o Suporte a ciclo mensal de 30.000 páginas. 
o 64 MB de memória e processador de 290 MHz; 
o Conexão: Ethernet IPv4 estático e dinâmico por DHCP, USB 2.0. 
o Voltagem: 100 ~ 130V; 60Hz; máximo 15 A. 
o Suporte a Windows XP/Vista/Seven e Windows Server 2000/2003/2008/2012 
o Modelo de Referência: OKI B430 

 
4. TIPO IV: Impressora Laser Color   

o quantidade: mínimo 5, podendo ser solicitados mais durante a vigência do 
contrato 

o Impressão: Laser/Led/Cera Colorida, velocidade 32ppm, resolução 1200 x 1200 
dpi ou 2400 FinePoint, PCL5e/PCL6 e Postscript®3", frente e verso automático, 
operação via rede. 

o Capacidade de Abastecimento: 300 folhas A4 bandeja principal e 100 folhas em 
by-pass/alimentador manual. 

o Suportar: Etiqueta branca de papel com adesivo acrílico aquoso, cada folha com 
duas colunas de sete etiquetas, totalizando 14 etiquetas por folha, em folha A4 ou 
Carta. 

o Suporte a ciclo mensal de 60.000 páginas. 
o 256 MB de memória e processador de 500 MHz; 
o Conexão: Ethernet IPv4 estático e dinâmico por DHCP, USB 2.0. 
o Voltagem: 100 ~ 130V; 60Hz; 
o Suporte a Windows XP/Vista/Seven/10 e Windows Server 2000/2003/2008/2012 
o Modelo de Referência: OKI ES6405 

Logística reversa 

1. Considerando a natureza reciclável do objeto e a necessidade de destinação 
ambientalmente adequada, o Sescoop/RS adotará os procedimentos de logística reversa, 
em atendimento à Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
em especial a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: 

o Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes: 

o (...) 
o VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 
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2. A empresa contratada deverá realizar a logística reversa, bem como encaminhar o 
material descartado de acordo com as práticas e políticas de sustentabilidade ambiental 
previstas em lei, sem qualquer ônus para o Contratante, que se dará da seguinte forma: 
 

• Os cartuchos / cilindros vazios/usados deverão ser coletados pela empresa 

contratada na Sede do Sescoop/RS bem como na Faculdade de Tecnologia do 

Cooperativismo Escoop, em um prazo de até 30 dias corridos após a solicitação 

formal, que se dará preferencialmente, via correspondência eletrônica (e-mail), 

fornecido pela contratada para tal finalidade. Podendo a contratada recolher os 

materiais disponíveis no momento em que fizer a entrega de suprimento; 

• A contratada deverá informar em sua proposta a forma de implementação da 

logística reversa, desde já indicando um responsável e seu contato (telefone e e-

mail); 

• No decorrer do contrato, poderá ser exigido do fornecedor apresentação de 

documentos comprobatórios dos procedimentos de reciclagem e/ou destruição 

nos termos da legislação vigente; 

• A veracidade das informações prestadas é de responsabilidade do fornecedor, 

por elas respondendo civil e criminalmente, conforme legislação vigente; 

• Todo custo/desconto referente à realização da logística reversa deverá estar 

incluído no valor dos produtos fornecidos; 

• A estimativa para recolhimento de todo material adquirido (por uso) vai até 6 (seis) 

meses após a última entrega do material; 

• A quantidade de cartuchos/cilindros a ser recolhida não será superior à fornecida  

pela empresa. 

 
3. SUGESTÃO DE CENTRO DE CUSTO 
CUSTOS: 2.3.01.02.003 – Manutenção Administração e Finanças  
CENTRO DE CUSTOS: 2.4.02.08.004 – Manutenção Escoop 
 
4. JUSTIFICATIVA 
A instituição Sescoop/RS realiza diversas impressões e copias e impressão, seja de 
documentos, atas, relatórios, certificados entre outras. A busca pelo serviço de outsourcing de 
impressão, se faz necessário pois não temos em nossa instituição equipamentos e corpo técnico 
suficiente para atender a demanda. E mesmo a compra de impressoras e manutenção de todos 
os componentes, peças, suprimentos e insumos, acarretaria em maior custo para instituição. 
 
5. AVALIAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO QUE ESTA ADQUIRINDO/CONTRATANDO 
A avaliação é mensal, efetuando a conferencia das impressões com os relatórios enviados. 
 
6. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO 
Prazo do Fornecedor de 10 dia(s) para entrega. 
Local de entrega: Sede do Sescoop/RS – Rua Félix da Cunha, 12 – Porto Alegre/RS; 
ESCOOP – Av. Berlim, 409 – Porto Alegre/RS 
Condição de entrega/execução: Total 
 
7. EXIGE GARANTIA? 
Não 
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SESCOOP/RS 
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
À vista. Boleto ou depósito bancário, em até 30 dias após o aceite da nota fiscal 
 
9. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
12 meses 
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A) Assinar o respectivo instrumento contratual no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar da sua convocação para fazê-lo; B) Cumprir fielmente este contrato, de modo que os 
serviços sejam realizados com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva 
responsabilidade; C) Responsabilizar-se pela qualidade do material e recursos 
utilizados/serviços prestados, de modo a garantir o melhor resultado; D) A CONTRATADA não 
poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado, 
sem a prévia autorização, por escrito, do Sescoop/RS, não a eximindo de suas responsabilidades 
e/ou obrigações, derivadas do contrato. A fusão, cisão ou incorporação somente serão admitidas 
com o consentimento prévio e por escrito do Sescoop/RS e desde que não afetem a boa 
execução do contrato; E) Designar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, sem 
qualquer solidariedade com o Sescoop/RS, os profissionais que prestarão os serviços ora 
contratados, devendo, em decorrência de sua condição de empregadora, efetuar todos os 
pagamentos, inclusive os referentes aos encargos previstos na legislação trabalhista, 
previdenciária, fiscal, seguros e quaisquer outros aqui não mencionados; F) Emitir as notas 
fiscais somente após o devido aceite dos serviços por parte do Sescoop/RS; G) Seguir a 
orientação técnica da fiscalização para que se cumpram fielmente as atividades previstas no 
escopo dos serviços, bem como no conteúdo deste documento; H) Executar todos os serviços 
executados sem ressalvas, inclusive designar representante ou preposto para atuar como 
responsável técnico junto à CONTRATANTE; I) Corrigir todas as falhas, defeitos, erros ou 
quaisquer irregularidades e vícios constatados e notificados pela fiscalização do Sescoop/RS, 
sem ônus para o mesmo, inclusive quanto aos materiais, sem que tal fato possa ser tomado 
como justificativa para qualquer modificação nos prazos contratuais; J) Manter durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigida na licitação; K) Os pagamentos ficarão 
condicionados à regularidade fiscal referente às contribuições do INSS (CND), regularidade 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos Federais e Certidão Negativa da Dívida Ativa 
da União), sendo esta última emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, na forma da Lei, 
Fazenda Estadual e Fazenda Municipal; L) São de responsabilidade da CONTRATADA, todos 
os tributos incidentes sobre o preço estipulado, ficando o CONTRATANTE autorizado em efetuar 
os descontos no caso de substituição tributária por decorrência legal; M) Será efetuada retenção 
do percentual relativo ao INSS, ISS e Tributos Federais na fonte a cada apresentação da Nota 
Fiscal ou fatura de prestação de serviço com base na legislação em vigor; N) Os direitos e 
obrigações do contrato estão estritamente limitados aos termos e condições do mesmo. A 
CONTRATADA não terá direito a quaisquer benefícios, pagamentos, subsídios ou 
compensações. 
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
A) A execução de todos os trabalhos será acompanhada e fiscalizada pelo próprio Sescoop/RS, 
através do seu fiscal designado, não eximindo a Contratada das responsabilidades que lhe estão 
afetas; B) Prestar os esclarecimentos e as informações solicitados pela CONTRATADA; C) 
Efetuar o pagamento no prazo e forma descritos.  
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12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO 
O gerenciamento e a fiscalização do processo caberão ao empregado Roberto Niche, 
pertencente ao seu quadro funcional, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução deste projeto, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados, e mensurar ao final, se possível, os resultados alcançados, o 
cumprimento dos prazos estabelecidos, a qualidade da demanda, a adequação dos serviços 
prestados e o cumprimento das obrigações decorrentes do respectivo convênio/contrato. 

SESCOOP 

  



 

Página 26 de 27 
 

 

ANEXO 06 

VALORES UNITÁRIOS MÁXIMOS ADMISSÍVEIS 
 

 

LOTE ÚNICO 

Item Descrição 

Unidade 

de 

Medida 

Quantidade 

(mensal) 

Valor 

Máximo 

Unitário 

Valor 

Máximo 

Total 

(mensal) 

1 
Impressão monocromático (preto e 
branco) 

Unidade 42.000 0,077 3.234,00 

2 Impressão colorida Unidade 12.000 0,65 7.800,00 

Valor total do lote: 11.034,00 
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ANEXO 07 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS 

 

LOTE ÚNICO 

Item Descrição 

Unidade 

de 

Medida 

Quantidade 

(mensal) 

Valor 

Máximo 

Unitário 

Valor 

Máximo 

Total 

(mensal) 

1 
Impressão monocromático (preto e 
branco) 

Unidade 42.000   

2 Impressão colorida Unidade 12.000   

Valor total do lote:  

 

 
 

OBSERVAÇÕES:  

1 - Nos valores acima deverão estar incluídos todos os custos e despesas, tais como: custos 

diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, serviços, transporte, frete, lucro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação;  

2 - As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas com o mesmo CNPJ da proposta; 

3 - Nenhum valor unitário da Planilha de Preços Final poderá ser superior ao seu valor 
correspondente da planilha de valores unitários máximos admissíveis (Anexo 06). 
 
 

DADOS DO PROPONENTE  
Nome:  CNPJ: 

Razão Social:  Telefone: 

Endereço completo: e-mail: 

Validade da Proposta (não inferior a 60 dias corridos):   

 

Porto Alegre/RS,   

 

Representante Legal da Proponente 

 

 


