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AUTORIZ çÃO CONTRATAçÃO DIRETA Lei Federal no. No ra.rgg, DE
rO DE ABRIL DE zozl

^ Na qualidade de ordenadora de despesas, do FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, autorizo a presente, CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE
LICITAÇÃO, nos termos da formalização de demanda, e demais elementos constantes
do Processo de Contratação Direta no. oo5/2o21, o que o faço com fundamento nos
arts.7ze7;,I da Lei Federal no. No r4.rgg, DE ro DEABRILDE zozr, parafins
de Contratação de empresa para fornecimento contínuo de solução de impressão
corporativa - outsourcing de impressão - abrangendo a locação de equipamentos, tais
como: impressoras e scanners, contemplando o fornecimento de suprimentos, suporte
técnico para manutenção corretiva e preventiva, sistema de gestão de impressões e

monitoramento dos equipamentos, para atender as necessidades diversas do Fundo
Municipal de Assistência Social, guê tem como contratante o FUNDO MUNICIPAL
DE ,AS^SISTENCIA SOCIAL, e- .ôrno CONTRATADO SOLIVETTI COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDÀ CNPJ/MF N. 4o.9o4.4gzloooz-45, cujo valor da proposta perfaz
a monta de R$ 1g.680,00 (treze mil, seiscentos e oitenta reais).

Encaminhe-se para publicação e demais proüdências cabíveis.

Itambé - PE, or de julho de zozr.

ARCINETE DE LOURDES SARATVA DE MIRANDA LUNA

GESTORA DO FUNDO MI]NICIPAL DE A,SSISTÊNCIA SOCIAL
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CONTRATO N" OO3I2O2I - ASS/COMPRAS

coNTRATo DE PRESTAÇÃo op
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O
FUNDO MUNICIPAL DE
assrsrÊNcn socIAL DE
ITAMBE E, DO OUTRO, LADO A
EMPRESA SOLIVETTI
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Pelo presente particular instrumento de Contrato de prestação de serviços

que firmam, como contratante, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o no 07.165.51l/0001-02,

com sede na Rua Josué de Castro, no. 84, nesta cidade, legalmente representado por sua

GCStOTA, STA. ARCINETE DE LOURDES SARAIVA DE MIRANDA LUNA,
brasileira, casada, professora aposentada, residente à Rua Pedro Araújo, no 142, Centro,

Cidade de ltambé, Estado de Pemambuco, inscrita no CPF sob o n.o 052.125.374-87, RG

n.o 7.393.007, SDS-PE, doravante simplesmente CONTRATANTE e a empresa

SOLIVE COMERCIO E SERVI COS LTDA. inscrita no CNPJ 40.904.49210002-

45, Avenida Camilo de Holanda,565,
Paraíba, neste ato representado por seu

Bairro Centro, Cidade de João Pessoa, Estado da

procurador, o Sr. Otávio José Malafaia Rodrigues,

brasileiro, casado, comerciário, residente na Rua Gutemberg Rodrigues do Nascimento,

31, - Apto 103, Bairro José Américo, Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, portador

da Carteira de Identidade RG n' 5.123.652 SSP/PE e CPF n" 025.409.434-11, doravante,

denominada, simplesmente, CONTRATADA, têm, entre si, como justo e pactuado o

presente instmmento, que se regerá no art. 72 da Lei 14.133 de 1o de abril de 2021,e
respectivas alterações, além das demais normas legais pertinentes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento contínuo de solução de impressão

corporativa - "Outsourcing de Impressão" - abrangendo a locação de equipamentos,

contemplando o fornecimento de suprimentos, suporte técnico para manutenção corretiva
e preventiva, sistema de gestão de impressões e monitoramento dos equipamentos,

conforme especifi cações abaixo :

It'ull

#

V. TOTAL

R$ 4.200,00

Rua Josué de Castro no 84 - Centro - Itambé-PE CEP: 55.920-000 CNPJ N" 10.150.050/0001-09
Tel.: (81) 3635-1 156 - E-mail: comprasitambepe@gmail.com

PRODUI'O rsreclnlcaçÃo T,]NI)
QUANT.

PRODU'I'O
QUANT.
MESES

V. T]NIT.
v. t-lNI't'.

POR PROD.

LOCAÇAO DE
EQUTPAMENTOS
(OUTSOURCINC),
INCLUINDO,
cessÃo DE uso
DOS
EOUIPAMENTOS

Especifi cações Técnicas:
Categoria do equiprmento:
multifuncional, funcionalidades de
impressora, copiadora scânner e

Fax;
Tecnologia de impressão: tecnologia
Laser ou LED;

MENSAL 2 6 R$ 3s0,00 R$ 700,00

Í
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(TrPO l -
IMPRESSORA
MULTIFUNCIONA
L LASER _
MONOCROMÁTIC
A - A4).
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Rua Josué de Castro no 84 - Centro - Itambé-PE CEP: 55.920-000 CNPJ N" 10.150.050/0001-09
Tel.: (81) 3635-l 156 - E-mail: comprasitambepe@gmait.com

Tipo de impressão: monocromática;
Velocidade mlnima de impressão:
45 páginas por minuto (ppm) em A4
ou Carta, com gramatürâ de 7Sglmr.
Bandeja de entrada para no mÍnimo
500 folhas;
Bandeja de saída de no mínimo 250
folhasl
Bandeja multiuso parâ no mínimo
100 folhas;
Ciclo de Trabalho (Mensal) mínimo
de 120.000 páginas A4;
Bandeja Padrão: de 60 - 120 g/m2;
papel, A4 e oficio no mínimo;
Painel de controle sensÍvel ao toque
de no mínimo 4,5" linguagem em
português do Brasil;
Memoria mÍnima:2§GB
Rendimento do Toner mínimo
(Estimado com 57o de cobertura)
20.000 mil impressôes;
Interfaces:
Ethernet l0/100/l0O0BaseTX;
wireless (IEEE 802.1f b/g/n);
USB 2.0 de alta velocidade, I Host
USB;
Cooiadora:
Cópias continuas: l-999;
Resolução de cópia mínima: 600 x
600 dpi;
Ampliação/Zoom: 25 a 400%;
Impressora:
Emulações: PCL6, PostScript3;
Resoluçâo de impressão mínima:
600 x 600 dpi;
Drivers de impressão, no mínimo
pâra os seguintes sistemas
operacionais: Windows 7, Windows
8,x, Windows 10, Mac OS e LINUX
Ubuntu;
Deve possuir impressão via USB em

JPEG e PDF;
lmpressâo frente e verso: pârâ no
mínimo os tipos A4 e oficio;
Permitir impressão confi dencial;
Processador mÍnimo: E00Mhz
Dieitalizacâo:
Bâse plana e Alimentador
automático de documentos (ADF)
com frente e verso automático e

tecnologia passâgem única (deverá
digitalizar as duas faces do
documento em üma passagem -
singlepass) para, no mínimo, 50
folhas originais com gramatura de
75glm2;
Originais suportados: 44, Oficio;
Tipo de digitalização: Digitalização
preto e branco, escala de cinza e em
core§;
Resolução de digitalizaçâo: 600 x
600 dpi;
Velocidade de Digitalização de no
mÍnimo: 60 ipm - imagem por
minuto prra a resolução de 300 dpi
em duplex;
Digitalização para USB, pasta (SMB
e FTP), e-mail, PC;
Formato de arquivos de saída:
JPEG, XPS, PDF, PDF/A-I;
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Rs 1.380.00

Deverá ter processador de OCR
nativo ou embarcado no
equipamento utilizadas pâra
realizar a tarefa de escaneamento,
em arquivo pesquisável;
Funções avançadas: Remoção de
páginas em branco; apagar borda;
Comprimir PDF;
Franquia: 5.000 pásinas/mês

LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
(OUTSOURCING),
INCLUINDO,
CESSÃO DE USO
DOS
EQUIPAMENTOS(rrPo 2 -
IMPRESSORA
MULTIFIJNCIONA
L LASER -
coLoRrDA- A4)

Categoria do equipamento:
multifuncional, funcionalidades de

impressora, copiadora, scanner e

Fax;
Tecnologia de impressão: tecnologia
eletrofotográfica a seco laser ou
LED;
Tipo de impresslo: colorida;
Velocidade mÍnima de impressão:
25 páginas por minuto (ppm) em A4
ou Carta com grâmaturâ de 7Sglmz.

Bandeja de entrada para no mínimo
250 folhas;
Bandeja de saÍda de no mÍnimo 150

folhas;
Bandeja multiuso para no mÍnimo
50 folhas;
Ciclo de Trabalho (Mensal) mÍnimo
de 50.000 páginas A4;
Bandeja Padrão: de 60 - 120 glm2;
papel A4 e oÍIcio no mínimo;
Painel de controle senslvel ao toque
de no mínimo 5" linguagem em
português do Brasil;
Memoria mínima: l,0GB
Rendimento do Toner mínimo
(Estimado com 57o de cobertura)
Preto: 7.500 Imagens Colorido
(C'M'Y): 5.500 Imagens
Interfaces:
Ethernet l0/100/l00OBaseTX;
wireless (IEEE 802.11 b/g/n);
USB 2,0 de alta velocidade, I Host
USB;
Copiadora:
Cópias continuas: l-999;
Resolução de cópia mínima: 600 x
600 dpi;
Ampliaçilo/Zoom: 25 a 400o/o;

Impressora:
Emulações: PCL6, PostScript3;
Resoluçâo de impressilo mínima:
600x600 dpi;
Drivers de impressão, no mÍnimo
para os seguintes sistemas
operacionais: Windows 7, Windows
E.x, Windows 10, Mac OS e LINUX
Ubuntu;
Deve possuir impressão via USB em

JPEG e PDF;
Impressão frente e verso: para no
mínimo os tipos A4 e oÍIcio;
Permitir impressão conÍidencial;
Processador mÍnimo: 800MHz
Digitalização:
Base plana e Alimentador
automático de documentos (ADF)
com frente e verso automático e

tecnologia passagem única (deverá
as duas faces do

MENSAL I 6 R$ 1.380,00 R$ 1.380,00
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LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
(ouTSouRCrNc),
INCLUINDO,
CESSÃO DE USO
DOS
EQUIPAMENTOS
(TIPO 3 -
SCANNER DE
MESA-A4)

PREFEITURA STMPRE COM VOCÊ

Rua Josué de Castro no 84 - Centro - Itambé-PE CEP: 55.920-000 CNPJ N" 10.150.050/0001-09
Tel. : (8 1 ) 3635- l 1 56 - E-mail: comprasitam bepe@gmail.com

R$ r,200.00

documento em uma psssagem -
singlepass) para, no mÍnimo, 50
folhas originais com grâmâtura de
759/mzi
Originais suportados: 44, Oficio no
minimo;
Tipo de digitalizrção: Digitalização
preto e branco, escala de cinza e em
core§;
Resoluçilo de digitalização: 600 x
600 dpi;
Velocidade de Digitalização de no
mínimo: 45 ipm - imagem por
minuto para a resolução de 300 dpi
em duplex;
Digitalização para USB, pasta (SMB
e FTP), e-mail, PC;
Formato de arquivos de saida:
JPEG, XPS, PDF, PDF/A-I;
Deverá ter processador de OCR
nativo ou embarcado no
equipamento utilizadas para
realizar â tsrefa de escaneâmento,
em arquivo pesquisável;
Funções avançadas: Remoção de
páginas em branco; Apagar borda;
Comprimir PDF;
Franquia: 2.000 páeinas/mês

EspeciÍicações Técnicas:
Tipo de Scanner CIS, CCD ou
tecnologia similar;
Interfaces compatível: USB 2.0 no

mÍnimo;
Ciclo de Trabalho Diário mínimo de
6.000 digitalizações/dia;
Capacidade mlnima do ADF
(automatic document feeder) de 60
folhas tamanhos Carta/A4 de 75
grim2, possibilitândo â âlimentação
de documentos completos em umâ
única etapa (sem dividir o

documento em pârtes);
Velocidade de digitalização mínima
de 120 ppm (páginas por minuto)
para documentos A4;
Resolução de saída de 150,200,300,
600 dpi;
Digitalização automática frente e

verso (duplex) em uma única
passada do original;
Capacidade de aceitar papéis de
tâmanhos e gramâturâs diferentes
na mesma bandeja de entrâdâ
incluindo cartões rígidos;
Area de digitalização no ADF de A4
ou superior;
Sensor ultrassônico para detecção
de dupla alimentação de
documentos;
Detecção automática de cor;
Permitir o preenchimento
âutomático de bordas irregulares
com a cor branca de fundo;
Rotâção automática do documento
baseada no conteúdo via interface
gráfica do driver TWAIN e ISIS;
Recorte do tamanho exato do
documento via interface gráfica do
driver TWAIN e ISIS;

MENSAL 6 R$ 200,00 R$ 200,00

Nv
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Preenchimento automático de furos
(hole removal em inglês), incluindo
perfurações duplas e irregulares via
interface gráfica do driver TWAIN
e ISIS;
Eliminação das cores vermelha,
verde e azul via interface gráfica do
driver TWAIN e ISIS;
Função "Digitalizar para" PC
(arquivo, imagem, e-mail e OCR),
FTP/SFTP, servidor de e-mail;
Softwares inclusos: Controlador
ISIS ou controlador TWAIN (64

bits), controlador WIA ou
equivalente técnico;
Deverá suportar OCR;
Franquia: Livre, cobrança com
valor fixo.

R$ 2.280,00MENSAL->

TOTAL ANUAL ->

CLÁUSULA SEGUNDA _ DO PREÇO

2.1 - O preço total certo e ajustado desta contrataçáo é de R$ 2.280,00 (dois mil e

duzentos e oitenta reais), mensais, perfazendo um valor total de R$ 13.680,00 (treze

mil, seiscentos e oitenta reais), fixos e ineajustáveis, já incluídos impostos, taxas, e

outras despesas de qualquer nat'sreza, incidente sobre o objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA _ DO PAGAMENTO

3.1 - O pagamento do preço ajustado no presente Contrato será efetuado no prazo de até

30 (rinta) dias, após a apresentação da nota fiscal, atestada por profissional habilitado
apresentado pela Secretaria de Assistência Social.

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA

O prazo de execução dos servigos será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da

data de assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUINTA _ DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes do objeto deste Contrato serão
oriundos das unidades:

O3()3O2 _ SECRETARIA DE ASSISTÊNCI,q. SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824410042 - Manutenção das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculo - SCFV
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

cLÁusuLA sExrA - DAs oBRTGAÇÕrs uo (A) coNTRATADo (A)

O Contratado obriga-se a:

Rua Josué de Castro no 84 - Centro - Itambé-PE CEP: 55.920-000 CNPJ N" 10.150.050/0001-09
Tel.: (81) 3635-l 156 - E-mail: comprasitambepe@gmail.com
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6.1 - Realizar alocação dos produtos expostos na cláusula primeira deste instrumento.

6.2 - Realizar o fornecimento do produto contratado, quando requerido pela Secretaria
demandante, a contar da expedição da ordem de serviço, do pedido, do empenho ou de
qualquer outra forma de requerimento do objeto contratado, no período de até 30 (trinta)
dias corridos.

6.3 - Observar as especificações constantes de sua proposta, ficando assegurado a

CONTRATANTE o direito de recusar o objeto contratado que não esteja em
conformidade com sua proposta.

6.4 - Substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o objeto contratado não aceito
pelo CONTRATANTE devido a danos, mal funcionamento, vícios diversos, inclusive
redibitório, ou defeito de qualquer natureza ou por não satisfazeÍ as especificações
técnicas deste instrumento.

6.5 - Será a única responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
sindicais e comerciais resultantes da execução dos serviços, bem como por todas as

despesas necessárias ao atendimento do objeto contratado.

6.6 - Será responsável por todos e quaisquer danos causados decorrentes de culpa ou dolo
na execução do objeto do contrato, não reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou
ao acompaúamento pela Secretaria demandante.

6.7 - Nos preços contratados já estão inclusos todos os custos, taxas, prêmios de seguros,
não podendo ser o valor ajustado sob qualquer prerrogativa.

6.8 - Nos termos do art. 120, da Lei 14.133121, a CONTRATADA é responsável pelos

danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execugão do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à

fiscalização ou o acompaúamento pelo órgão interessado.

6.9 - Executar os serviços objeto deste Contrato.

6.10 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato.

6.11 - Prestar manutenção preventiva, bem assim, substituir as máquinas sem
funcionamento perfeito, sem qualquer ônus ao município.

cLÁusuLA sÉTrMA - DAs oBRTGAÇôrs oo coNTRATAT\rrE

O CONTRATANTE obriga-se a:

7.1 - Fiscalizar o pagamento de acordo com o estabelecido neste contrato.

7.2 - Fiscalizar a execução do contrato.
Rua Josué de Castro no 84 - Centro - Itambé-PE cEP: 55.920-000 cNpJ N" 10.150.050/0001-0g

Tel.: (81) 3635-l 156 - E-mail: comprasitambepe@gmail.com
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7.3 - Analisar e auditar a nota apresentada.

7.4 - Realizar o pagarÍrento como pactuado

7.5-Efetuar o pagamento do objeto, fruto do presente CONTRATO, no prazo de até 30
(trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal, atestada por profissional habilitados
apresentados pela Secretaria de Assistência Social.

7.6 - Notificar por escrito a CONTRATADA da aplicação de eventuais multas, da
suspensão da prestação do serviço e da sustação do pagamento de quaisquer faturas.

7.7 - Descontar os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas
por descumprimento de cláusulas contratuais da Nota Fiscal apresentada.

7.8 -Não efetivar neúum pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

7.9 - Cumprir, rigorosamente o Código Civil, as Normas Técnicas da ABNT.

7 .10 - E da responsabilidade da Contratada o transporte das máquinas até seu local de

destino, sendo certo, que o Contratante não se responsabiliza por danos de quaisquer
naturezas, roubos, acidentes, incêndios, casos fortuitos ou de força maior.

7.ll - Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelas secretarias demandantes e

cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 - Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte,
frcarásujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos
155 e 156 da Lei 14.133121, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III - dar causa à inexecução total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente
justificado;
VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado

Rua Josué de Castro no 84 - centro - Itambé-PE cEP: 55.g20-000 cNpJ N" 10.150.050/0001-0g
Tel.: (81) 3635-l 156 - E-mail: comprasitambepe@gmait.com
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Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta
Lei as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

CLÁUSULA NONA _ DA RESCISÃO

9.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições de acordo com o
disposto no art. 138 da Lei 14.133121.

A extinção do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua própria conduta;
II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê
de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;
III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou
compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

§ 1" A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual
deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente
e reduzidas a termo no respectivo processo.

§ 2" Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será
ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

I - devolução da garantia;
II - pagamentos devidos pela execução do contrato ate a data de extinção;
III - pagamento do custo da desmobilização.

CLÁUSULA DÉCIMA _ DA SUBCoNTRATAÇÃo

10.1 - Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do
objeto do contrato, a associação da contratada com outrem, bem como, a fusão, a cisão
ou a incorporação, que impliquem em substituição da contratada por outra pessoa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do F'oRo

1.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Itambé, Estado de Pernambuco, paÍa dirimir
qualquer divergência ou dúvida fundada no presente instrumento, renunciando as partes
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justas e acordadas,
firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito jurídico e
legal, na presença de 02 (duas) testemuúas, que, no final, também, o subscrevem.

Itambé,01 de julho de202l.

Rua Josué de Castro no 84 - centro - Irambé-PE cEP: 55.920-000 cNpJ N" 10.150.050/0001-0g
Tel.: (81) 3635-l 156 - E-mail: comprasitambepe@gmail.com
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A
ARCINETE DE LOURDES SARATVA MIRANDA LUNA

Secretária de Assistência Social
Contrato

SOLIVETTI E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N" 40.904.492/0002-45

Contratado

Testemuúas:

Nome: ><, SiptJa cl'o. €O&fa^

CPFoss r-{q ld,f -í?
eU{t tl,tPt

Nome: t) vlezyt€7rv5
cPF 1,OOAgqa<q w
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