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1. DO PREÂMBULO  
 
O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará informa aos interessados 
que, através da Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo Ato da Mesa nº 
015/2017, e de seu Pregoeiro nomeado pelo Ato da Mesa nº 117/2017, estará 
realizando licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS COPIADORAS, COM MATERIAL DE 
CONSUMO INCLUSO (TONNER, CILINDRO E OUTROS), EXCETO PAPEL, COM 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO 
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, POSSIBILIDADE DE CONEXÃO NA REDE”, visando 
atender as necessidades administrativas desta ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO, objeto do Processo Administrativo nº 007368/2017, conforme descritos 
neste Edital e seus Anexos, que a Sessão Pública realizar-se-á no site www.licitacoes-
e.com.br no dia 07 de Fevereiro de 2018, às 10h00min (Horário de Brasília), para 
recebimento de Propostas e Documentos de Habilitação, sendo este procedimento 
regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002; pela Lei Complementar Federal nº 
123, de 14/12/2006 e alterações posteriores; pelo Decreto Federal nº 3.555, de 
08/08/2000 e alterações posteriores; pelo Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005; 
pelo Decreto Federal nº 8538, de 06/10/2015; pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 
e alterações posteriores, pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda 
que não citadas expressamente, e pelas demais exigências deste Edital e seus Anexos.  
 
IMPORTANTE: 

 Local: www.licitacoes-e.com.br 

 Início do Acolhimento das Propostas: 26/01/2018 às 11h00min. 

 Recebimento das Propostas até: 07/02/2018 às 09h29min. 

 Abertura das Propostas: 07/02/2018 às 09h30min. 

 Início da Disputa: 07/02/2018 às 10h00min. 

 Esclarecimentos: solicitações de esclarecimentos devem ser enviadas para o e-
mail pregao.alepa@hotmail.com, ou obtidos através do telefone (91) 3182.8490. 

 Para efeitos de contagem de prazo, ressalta-se que o horário de funcionamento 
externo da ALEPA é de 08h00min às 14h00min, de segunda à sexta-feira. 
 
As consultas serão respondidas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, 
no campo “MENSAGENS”, no link correspondente a este Edital. 
 

 Problemas com conexão e/ou dúvidas sobre o site “licitacoes-e”, contatar: 

 Capitais e Regiões Metropolitanas: Tel.: (91) 3003-0500 

 Demais Localidades: Tel.: 0800-7290500 

 Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF). 
 

1.1.  Integram este Instrumento Convocatório os seguintes anexos: 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:pregao.alepa@hotmail.com
http://www.licitacoes-e.com.br/
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ANEXO I – Termo de Referência. 
ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial. 
ANEXO III – Modelo de Declarações (a, b, c, d,). 
ANEXO IV – Minuta de Contrato. 
 
2. DO OBJETO  
A presente licitação tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS COPIADORAS, COM 
MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONNER, CILINDRO E OUTROS), EXCETO 
PAPEL, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, 
INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POSSIBILIDADE DE CONEXÃO NA 
REDE”, visando atender as necessidades administrativas desta ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO, observadas as especificações técnicas constantes 
abaixo, e no Termo de Referência (Anexo I), bem como, os demais termos e condições 
do presente Edital e seus Anexos.  
 
2.1. Especificações Técnicas 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS QTD 
FRANQUIA MENSAL 

MÍNIMA 

 
 
 
 
 

01 

Copiadora Multifuncional Laser ou Led Color A4.  
 
Tecnologia Laser/Led; Velocidade de impressão 
mínima de 42 ppm color A4 ou Carta; Velocidade da 
primeira cópia ou impressão inferior a 10 segundos; 
Resolução mínima de impressão 1200 x 600 dpi; 
Ampliação, redução e zoom: de mínimo 25% a 400%; 
Alimentador automático de originais – 50 folhas; Vidro 
de Originais: Tamanho Oficio Memória de, no mínima, 
1,5 GB; Velocidade do processador mínimo de 1 GHZ, 
Unidade de disco rígido no mínimo 80 GB; Painel de 
toque colorido; Linguagem da impressora PCL5/6, 
PostScript 3; Conectividade padrão USB, 
10/100/1000; Protocolo de rede: TCP/IP; Ambientes 
Windows Vista, 7, 8, 10, Server a partir do 2008, Mac 
e Linux; Velocidade mínima de digitalização Cor e 
P&B 30 ipm; Resolução de digitalização mínima de 
100 dpi; Formato TIFF, JPEG, PDF; Digitalização por 
rede: E-mail, pasta, USB, SMB, FTP; Formato de 
papel suportado de A5 até Oficio; Capacidade de 
entrada de papel padrão gaveta mínima de 500 folhas; 
Capacidade de saída de papel de, no mínimo, 250 
folhas; Gramatura do papel mínimo de 65 g/m²; 
Suportes de impressão: papel normal, grosso, 
reciclado, timbrado; Digitalização, impressão e cópia 
frente/verso automática; devendo ser possível a 
inserção, pelo painel de operação do equipamento, 
por meio de digitação de texto, números, índice que 
identifique os documentos digitalizados. 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

1.000 (mil) páginas/mês 
em Preto e Branca 

 
2.000 (duas mil) 
páginas/mês em 

Colorida 
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02 

Copiadoras Multifuncional Laser ou Led 
Monocromática A3 + Finalizador. 
 
Velocidade de impressão mínima 75 ppm P&B 
A4/Carta; Velocidade da primeira cópia ou impressão 
inferior a 15 segundos; Resolução mínima de 
impressão 1200 x 600 dpi; Ampliação, redução e 
zoom: de mínimo 25% a 400% em variações de 1%; 
Alimentador recirculador automático de originais – 100 
folhas; Memória mínima de 1,5 GB; Velocidade do 
processador mínimo de 1000 MHZ, Unidade de disco 
rígido mínimo 250 GB; Painel de toque colorido de no 
mínimo 9”; Linguagem da impressora PCL5/6, 
PostScript 3; Conectividade padrão USB, 
10/100/1000; Protocolo de rede: TCP/IP; Ambientes 
Windows, 7, 8, 10, Server a partir do 2008, Mac e 
Linux; Velocidade de digitalização mínima Cor e P&B 
Cor 120 ipm; Resolução de digitalização de 100 dpi a 
600 dpi; Formato TIFF, JPEG, PDF; Digitalização para 
rede: E-mail, Pasta, USB, SMB, FTP; Formato de 
papel suportado de A5 até A3; Capacidade de entrada 
de papel padrão gaveta mínima de 1000 folhas; 
Capacidade de saída de papel mínima 250 folhas; 
Suportes de impressão: papel normal, grosso, 
reciclado, timbrado, pré-impressão; Acompanha 
suporte com rodízio (RACK); Digitalização, impressão 
e cópia frente/verso automática; Contabilizar P&B e 
coloridas individualmente; Deve possuir sistema de 
criptografia do disco rígido.Deve ser possível a 
inserção, pelo painel de operação do equipamento, 
por meio de digitação de texto, números, índice que 
identifique os documentos digitalizados. 
Finalizador para mínimo de 3.000 folhas com 
grampeamento em 65 folhas em 1 ou 2 posições, 
grampeamento na lombada criação de livretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 
 
 
 
 

Total de 90.000 (noventa 
mil) páginas/mês 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 

Copiadora Multifuncional Laser ou Led 
Monocromático A4. 
 
Funções de impressão, Cópia, Digitalização, Fax e 
Scan-to E-Mail; Painel TouchScreen Colorido, para 
acesso às principais funcionalidades do equipamento; 
Impressão confidencial: Permitir impressão 
confidencial com uso de senha, velocidade Mínima de 
55 páginas por minuto, no formato A4; Tempo de 
impressão da primeira página até 10 segundos; 
capacidade de saída de papel de no mínimo 500 
folhas; Resolução real mínima de 1200 x 600 dpi para 
impressão; Tipos de Mídia: Papel, transparência, 
etiqueta, cartões e envelopes; Formatos de papel, 
carta, A4, Ofício; Gramatura mínima de 60 g; Bandeja 
com capacidade de entrada de, no mínimo, 500 folhas; 
Bandeja bypass com capacidade mínima de entrada 
de 100 folhas; Vidro de Originais: Tamanho Oficio; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.000 (dez mil) 
páginas/mês 
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MEMÓRIA mínima 1GB; Processador: mínimo de 
800Mhz; HD com, no mínimo, 80 GB; Ethernet 
10/100/1000Base TX, (RJ 45), USB 2.0. 
Emulação: Post Script 3, PCL5, PCL6 e PDF; 
Compatibilidade com sistemas operacionais MS 
Windows 2003/7/ XP/VISTA/Server 2003/2008 e 
Linux; Possibilidade de configurar a impressora 
através de página HTTP, acessando-a através do 
endereço IP. 
Destino de saída da digitalização: Pasta de rede 
(“scanto folder”) a um endereço IP (“scanto FTP”) e a 
um endereço de correio eletrônico (“scanto e-mail”). 
Realizar a captura de imagem que deverão ser 
enviados diretamente a pasta da rede, através do 
próprio multifuncional, neste caso deve ser possível a 
informação, via painel de operação, de outros 
parâmetros por meio de digitação de textos, números 
e escolhas de opções a serem definidas. 
Alimentador automático de originais para cópia e 
digitalização – ADF 70 folhas; Frente e verso 
Automático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 

Copiadora Multifuncional Laser ou Led 
Monocromático A4.  
 
Funções de impressão, Cópia, Digitalização, Fax e 
Scan-to E-Mail; Painel Touch Screen Colorido, para 
acesso às principais funcionalidades do equipamento; 
Impressão confidencial: Permite impressão 
confidencial com uso de senha, velocidade  mínima de 
48 páginas por minuto,  no formato A4 ou Carta; 
Tempo de impressão da primeira página até 8 
segundos; capacidade de saída de papel de no 
mínimo 250 folhas; Resolução real mínima de 1200 x 
600 dpi para impressão; Tipos de Mídia: Papel, 
transparência, etiqueta, cartões e envelopes; 
Formatos de papel, carta, A4, Ofício; Gramatura a 
partir de 65 g; Bandeja com capacidade de entrada de 
500 folhas (mínimo); Bandeja bypass com capacidade 
de entrada de 100 folhas (mínimo); Vidro de Originais: 
Tamanho Oficio; 
MEMÓRIA minimo 1GB; Processador: mínimo de 
800Mhz; HD mínimo de 80 GB; Ethernet 
10/100/1000Base TX, (RJ 45), USB 2.0 
Emulação: Post Script 3, PCL6 e PDF; 
Compatibilidade com sistemas operacionais MS 
Windows 2003/7/ XP/VISTA/Server 2003/2008 e 
Linux; Possibilidade de configurar a impressora 
através de página HTTP, acessando-a através do 
endereço IP. 
Destino de saída da digitalização: Pasta de rede 
(“scanto folder”) a um endereço IP (“scanto FTP”) e a 
um endereço de correio eletrônico (“scanto e-mail”). 
Realizar a captura de imagem que deverão ser 
enviados diretamente a pasta da rede, através do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total de 45.000 
(quarenta e cinco mil) 

páginas/mês 
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próprio multifuncional, neste caso deve ser possível a 
informação, via painel de operação, de outros 
parâmetros por meio de digitação de textos, números 
e escolhas de opções a serem definidas. 
Alimentador automático de originais para cópia e 
digitalização – ADF 50 fls; Frente e verso Automático.  

 
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Os recursos financeiros para atender às despesas decorrentes desta licitação estão 
previstos na dotação orçamentária, para o exercício de 2018, sob a seguinte 
classificação funcional programática: 

                         01.101 – Assembleia Legislativa do Estado do Pará 
       01.122.1453.8552 – Operacionalização das Ações Administrativas 

3000.00 – Despesas Correntes 
3300.00 – Outras Despesas Correntes 
3390.00 – Aplicação Direta 
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo que atenderem a todas 
as condições do presente Edital, inclusive de seus anexos. 
4.1. Estão impedidas de participar da presente licitação: 
4.1.1. Aqueles que, na forma da legislação vigente, estão proibidos de participar de 
licitações e celebrar contratos administrativos; 
4.1.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
4.1.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 
8.666/93; 
4.1.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 
4.1.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
4.1.6. Que tenham administrador ou sócio com poder de direção, bem como o 
respectivo cônjuge, que mantenham relação de parentesco, inclusive por afinidade, até 
o terceiro grau civil, com detentor de cargo em comissão ou função de confiança que 
atue na área responsável pela demanda ou contratação e com a autoridade 
hierarquicamente superior no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. 
4.2. Será permitida a participação de Cooperativas, desde que apresentem modelo de 
gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou 
rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde 
que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, 
vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação. 
 
5. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
O certame será conduzido pelo PREGOEIRO, que terá, em especial, as seguintes 
atribuições: 

a) coordenar o processo licitatório; 
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b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao Edital; 
c) conduzir a sessão pública na internet; 
d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório; 
e) dirigir a etapa de lances; 
f) verificar e julgar as condições de habilitação; 
g) desclassificar propostas indicando os motivos; 
h) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade superior 
quando mantiver sua decisão; 
i) indicar o vencedor do certame; 
j) adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
k) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
l) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 
homologação; 
m) convocar o vencedor para assinar o Contrato no prazo estabelecido. 
 

6. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
O Credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site www.licitacoes-
e.com.br, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País. 
6.1.  O Credenciamento da licitante dependerá de Registro Cadastral atualizado no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na ALEPA, ou, 
ainda, em qualquer outro órgão que atenda aos requisitos previstos na legislação, que 
também será requisito obrigatório para fins de habilitação (art. 3, § 2º, do Decreto 
Federal nº 5.450/2005).   
6.2.  O Credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
da licitante, ou seu representante legal, e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (art.3, § 6º, do Decreto 
Federal nº 5.450/2005).  
6.3.  O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema, nem a Assembleia Legislativa do Estado Pará, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros (art.3, § 5º, do Decreto Federal nº 5.450/2005).   
6.4.  A chave de identificação e a senha terão validade de até 01 (um) ano e poderão 
ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação 
do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado. 
6.5.  Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da 
Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e Lei Complementar nº 147, de 07/08/2014, 
para que essas possam usufruir do tratamento diferenciado, é necessário, à época do 
credenciamento, a declaração em campo próprio do sistema eletrônico, identificando-
se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, bem como, o preenchimento 
da declaração constante do ANEXO III (b), documento imprescindível para habilitação. 
6.6.  A declaração referida no subitem anterior servirá como comprovação do 
enquadramento da licitante como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
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conforme o caso, as quais declararão, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos 
legais para a qualificação como “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, 
estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006 e Lei Complementar nº 147, de 07/08/2014. 
 
7.  DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS  
Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, a licitante deverá encaminhar, sob 
pena de desclassificação, EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br, do Banco do Brasil, opção Acesso Identificado, a proposta de 
preços, seguindo modelo disposto no ANEXO II, com os respectivos anexos, se for o 
caso, formulada de acordo com as especificações técnicas contida no Anexo I deste 
Edital, conforme o caso, com o devido detalhamento do objeto, até a data e hora 
marcadas para a abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, 
a fase de recebimento de propostas. 
7.1. A licitante deverá consignar o objeto do qual deseja enviar proposta, em campo 
adequado do sistema eletrônico, os valores unitários, mensal, anual e global, em moeda 
corrente nacional, já considerados os tributos, fretes, tarifas e demais despesas 
decorrentes do fornecimento do objeto. 
7.2.  Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no 
Anexo I deste Edital.  
7.3.  Os valores deverão ser calculados com duas casas decimais.  
7.4.  A proposta apresentada em desacordo com este Edital será desclassificada.  
7.5.  As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, consecutivos, contados da data 
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.  
7.6.  O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre 
a composição dos preços propostos.  
7.7.  Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada.  
7.8.  Após a abertura da sessão, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
7.9.  O encaminhamento da proposta pressupõe o conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. A licitante declarará no sistema, antes de 
registrar sua proposta, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos 
neste Edital, sujeitando-se às sanções legais na hipótese de declaração falsa. 
7.10. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, declarando e assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances, inclusive, os atos praticados diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao Banco do Brasil S.A. responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  
7.11.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 
7.12.  Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexão. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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7.13.  A licitante deverá comunicar imediatamente ao BANCO (Órgão provedor do 
sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do 
uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. 
7.14.  A proposta de preços vencedora deverá ser reeditada no sistema atribuindo os 
novos valores unitários, mensal, anual e global, adequando aos preços arrematados. 
7.15. Descrição detalhada das especificações do objeto ofertado, citando (onde 
couber), marca, modelo, tipo, fabricante, bem como, outras características, as quais 
possam permitir identificá-lo, sem referência à expressão “similar”, com juntada 
opcional de catálogos e/ou prospectos.  
7.16.  Preço unitário do objeto, de acordo com os preços praticados no mercado, 
conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, em algarismos 
arábicos e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando a 
quantidade e especificações constantes no Anexo I do presente Edital;  
7.17. O objeto desta licitação deverá ser entregue em conformidade com os prazos 
estabelecidos neste Edital e seus anexos; 
7.18.  Nome e número do Banco, da agência e da conta para efeito de emissão de Nota 
de Empenho e posterior pagamento; 
7.19.  Nome, estado civil, profissão, nº do CPF e do RG, domicílio e cargo na empresa 
da pessoa que ficará responsável pela assinatura do Contrato;  
7.20.  Deverão estar inclusas no preço todas as despesas necessárias ao fornecimento 
do objeto desta licitação, sem ônus para a Administração, tais como impostos, taxas, 
frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive, demais encargos que incidam 
direta ou indiretamente no fornecimento do objeto desta Licitação;   
7.21.  Declaração expressa que no valor da proposta estão inclusos todos os custos 
inerentes ao fornecimento do objeto desta licitação, bem como, que atende todas as 
condições estabelecidas neste Edital; 
7.22.  Cada licitante somente poderá apresentar uma única proposta, não sendo 
admitidas propostas alternativas; 
7.23.  Não serão admitidas posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações 
na elaboração das propostas de preços como justificativas de solicitação de quaisquer 
acréscimos, de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, de indenizações ou 
ressarcimentos de qualquer natureza. As licitantes deverão arcar com todos os custos 
decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas. 
 
8. DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA  
No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública 
na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no sítio 
www.licitacoes-e.com.br.  
8.1.  A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  
8.2.  As propostas de preços contendo a descrição do objeto, o valor e os eventuais 
anexos estarão disponíveis na internet.  
8.3.  Após a abertura, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 
desclassificando aquelas que não apresentarem conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital.  

http://www.licitacoes-e.com.br/
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8.4.  Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão.  
9. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 
aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital, registrando no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 
participantes.  
9.1.  Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.  
9.2.  Para ser classificada para fase de lances, obrigatoriamente, a licitante deverá 
descrever, detalhadamente, no sistema eletrônico, o objeto ofertado, citando marca, 
modelo, tipo, fabricante, bem como, outras características, as quais possam permitir 
identificá-lo.  
 
10. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  
Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances, pelo valor global, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo cada licitante imediatamente 
informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.  
10.1.  As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos.  
10.2.  Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance ofertado 
pela licitante e registrado no sistema.  
10.3.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar.  
10.4.  Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 
serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de 
pleitear qualquer alteração. 
10.5.  Durante o transcurso da Sessão Pública, as licitantes serão informadas, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas 
demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.  
10.6.  A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 
O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
que transcorrerá o período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, 
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  
10.7.  O sistema, automaticamente, assegurará às Microempresas e às Empresas de 
Pequeno Porte a preferência de desempate quando o preço por elas ofertados forem 
iguais ou até 5% superiores ao melhor preço registrado por empresa que não se 
encontre nesta caracterização (art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/2006).  

10.7.1. Neste caso, após o encerramento dos lances, o sistema concederá o prazo 
de 5 (cinco) minutos para a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte apresentar 
proposta de preços inferior àquela considerada vencedora, sob pena de preclusão.  
10.7.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte que se encontre no intervalo acima informado (5%), 
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será priorizada na ordem de procedência de melhor oferta, aquela que primeiro 
apresentar a sua proposta ao sistema Licitações-e. 

10.8.  O disposto no subitem 10.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (art. 45, 
§2º da Lei Complementar nº 123/2006).  
10.9.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção 
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados.  

10.9.1. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a Sessão do Pregão poderá ser suspensa e terá reinício somente após 
comunicação expressa aos participantes. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços de acordo com as 
exigências contidas neste Edital, pelo critério do menor preço global ofertado, podendo 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha 
apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim, 
decidir sobre sua aceitação.  
11.1.  Não será admitida a desistência dos lances ofertados, sujeitando-se, a licitante 
que não os honrar, às penalidades constantes no item 23 deste Edital, exceto por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  

11.1.1. O Pregoeiro poderá acatar o pedido de desistência somente quando for para 
assegurar interesse próprio da Assembleia Legislativa do Estado do Pará quanto à 
melhor especificação do produto e/ou melhores condições de preço. 

11.2.  O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal da Assembleia Legislativa do Estado do Pará ou, ainda, de pessoas físicas ou 
jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.  
11.3.  Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para o 
Empenho e verificará a habilitação da licitante conforme as disposições deste Edital, 
podendo ainda negociar com as empresas classificadas, respeitada a ordem de 
classificação e todas as demais condições deste Edital. A negociação será realizada 
por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 
11.4.  No caso da proposta ou o lance de menor valor não ser aceitável, ou se a licitante 
desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 
adjudicado o objeto do certame.  
11.5.  Serão desclassificadas as propostas que após as fases de lances apresentarem 
preços excessivos ou preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação 
que comprove que os custos são coerentes com os de mercado;  
11.6.  A simples irregularidade formal que evidencie lapso isento de má-fé e que não 
afete o conteúdo da proposta, não será causa de desclassificação.  
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11.6.1. O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes a eficácia para 
fins de classificação e habilitação.  

11.7.  O Critério de Aceitabilidade (a ser verificado após a fase de lances) do menor 
preço global, da proposta ofertada pelas licitantes será, no máximo, o valor orçado pela 
Administração, conforme o item 17 deste Edital. 
 
12.  DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

a)   Na hipótese das certidões exigidas neste Instrumento Convocatório, em 
qualquer das fases da licitação, não consignarem prazo de validade declarado 
no próprio documento, tampouco de não constar previsão em legislação 
específica relacionada com o citado prazo de validade, deverão os referidos 
documentos terem sido emitidos no máximo há 90 (noventa) dias, contados até 
a data de sua apresentação. 

b)   A Certidão Positiva com efeito de Negativa, tem o mesmo efeito da Certidão 
Negativa. 

c)   Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do 
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

d)   Caso haja alguma documentação vencida ou inexistente no SICAF, o Pregoeiro 
solicitará o envio por parte da licitante em campo próprio no sistema eletrônico, 
sendo que, havendo alguma dificuldade neste sistema de envio, o mesmo 
poderá ser substituído pelo e-mail pregao.alepa @hotmail.com ou fax (91) 
3182.8490, enviando no prazo máximo de 30 (trinta) minutos para cumprimento 
da diligência por parte da licitante, sob pena de inabilitação.  

e)   O Pregoeiro poderá fazer averiguações nos sites oficiais mantidos na Internet 
por órgãos públicos acerca de requisitos a serem cumpridos pelas licitantes, 
tanto com relação à veracidade da Proposta de Preços e seus anexos, quanto 
aos requisitos de habilitação, valendo os resultados das consultas como meio 
legal de prova para tomada de decisões.  

f)   Caso a licitante detentora do menor preço seja Microempresa, Empresa de 
Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.   

g)   Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, havendo 
alguma restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente 
for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa.  

h)   A não regularização da documentação implicará na decadência da expectativa 
de direito à Ata do Pregão Eletrônico, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
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7º da Lei Federal nº 10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da Ata, ou 
revogar a licitação.  

i)   Será declarada vencedora a licitante que apresentar o MENOR PREÇO 
GLOBAL, e atender às exigências fixadas neste Edital.  

j)   Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, 
qualquer documento solicitado, ou apresentá-lo em desacordo com o 
estabelecido neste Edital.  

k)   Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser 
entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por 
tradutor juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no 
Cartório de Títulos e Documentos.  

l) A adjudicação do objeto à licitante vencedora, feita pelo Pregoeiro, ficará sujeita 
à homologação do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. 

 
12.1. Documentos relativos à Habilitação Jurídica:  

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; Ato Constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social em vigor, devidamente registrado, no caso de Sociedades 
Comerciais e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentação 
de eleição de seus administradores. 
b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício.   
c)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedades estrangeiras 
no País, e Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

12.2. Documentos relativos à regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério 
da Fazenda, vigente na data de abertura do presente certame; 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratual; 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas: 

c.1 Federal: Comprovação de regularidade, através de Certidão Negativa de 
Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União ou Certidão Positiva 
com Efeito de Negativa, bem como, com a Previdência Social – INSS; 

c.2 Estadual: Comprovação de regularidade, através de Certidão Negativa de 
Débitos (Tributária e Não Tributária);  

c.3 Municipal: Comprovação de regularidade, através de Certidão Negativa de 
Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal, se for o caso; 
d) Comprovação de Regularidade, através de Certidão negativa junto ao FGTS, 
fornecida pela Caixa Econômica Federal;  
e) Comprovação de regularidade, através de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho; 
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12.3. Documentos Relativos à Qualificação Técnica: 

Atestado de Capacidade Técnica, que comprove já ter fornecido os produtos da 
natureza do objeto da presente licitação, emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, informando sempre que possível, quantidades, valores e 
demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela 
informação, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade 
dos produtos. 
 

12.4. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da Sessão Pública. Devem ser 
nomeados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo 
a extrair-se o Índice de Liquidez Geral (LG), Índice de Liquidez Corrente (LC) e 
Solvência Geral (SG), superior a um (>1), resultante da aplicação da seguinte 
fórmula, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados 
mediante consulta “online” no caso de empresas inscritas no SICAF: 
 
LG = Ativo Circulante + Ativo não Circulante 
         Passivo Circulante + Passivo não Circulante 
 
LC = Ativo Circulante 
         Passivo Circulante 
 
SG = Ativo Total 
         Passivo Circulante + Passivo não Circulante 
 

a.1) O Balanço e as Demonstrações Contábeis deverão obedecer aos requisitos 
formais de elaboração estabelecidos em lei e os indicados pela ciência contábil, 
bem como, assinados pelos titulares da empresa e pelo profissional habilitado junto 
ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem como, Certidão de 
Regularidade do Contador (Resolução CFC nº 871, de 23.03.2000 e Resolução 
CFC Nº 1.046/2005). Os Balanços das Sociedades Anônimas deverão ser 
apresentados com a Ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária (AGO); 

a.2) Tratando-se de empresa que ainda não encerrou o seu primeiro exercício 
social e, por conseguinte, ainda não tem balanço patrimonial e balancetes 
contábeis, deverão apresentar para apuração de sua idoneidade econômico-
financeira, em lugar das referidas peças contábeis, o competente balancete 
referente ao mês imediatamente anterior à instauração da presente licitação, 
devidamente assinado pelo titular da empresa e por profissional da empresa 
habilitado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC; 
b) Comprovação de Patrimônio Líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, a qual será exigida somente no caso de a licitante 
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apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices Liquidez 
Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, calculados e informados pelo SICAF; 

c) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.  

 c.1) A Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Recuperação 
Extrajudicial que não estiver mencionando explicitamente o prazo de validade, 
somente será aceita com o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data 
de sua emissão. 
 

12.5. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, ainda, a seguinte 
Documentação Complementar: 
a) Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas neste 
instrumento convocatório e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação, conforme modelo no ANEXO III (a); 
b) A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa para 
usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverá 
apresentar a Declaração constante do ANEXO III (b) deste edital;  
c) Declaração “se” a licitante possui em seu quadro de empregados um percentual 
mínimo de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) de pessoas portadoras de 
deficiência, ou beneficiários reabilitados, na forma do art. 93 da Lei Federal nº 
8.213/1991, conforme modelo existente no ANEXO III (c) deste Edital. 
d) Declaração de Não Emprego de Mão de Obra de Menor, em cumprimento do 
disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal/88 (trabalho de menores de idade, 
observada a Lei Federal nº 9.854/1999), conforme o modelo existente no ANEXO III (d) 
deste Edital.  
 
13. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO  
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos para 
habilitação que não estejam contemplados no SICAF, inclusive, quando houver 
necessidade, os anexos, deverão ser remetidos preferencialmente via sistema 
Licitações-e após convocação pelo Pregoeiro, no prazo indicado pelo mesmo via chat, 
nunca superior ao prazo máximo de 30 (trinta) minutos, contados da solicitação do 
Pregoeiro durante a realização da sessão, sendo que, havendo alguma dificuldade 
neste sistema de envio, o mesmo poderá ser substituído pelo e-mail 
pregao.alepa@hotmail.com ou fax (91) 3182.8490.  
13.1. A proposta da vencedora, os documentos de habilitação e demais anexos que se 
façam necessários deverão ser remetidos via sistema Licitações-e no prazo de até 30 
(trinta) minutos da convocação e, após aceitação, deverão ser encaminhados em 
original ou cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação 
do Pregoeiro, ao seguinte endereço:  
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CEP: 66020-070 
AOS CUIDADOS DO PREGOEIRO 

EMPRESA: 
CNPJ: 

 
14. DO CONTRATO E DA NOTA DE EMPENHO 
14.1. O Contrato decorrente da presente licitação, bem como, suas alterações, ficará 
subordinada às normas da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com a minuta anexa 
ao presente instrumento;  
14.2. A empresa adjudicatária deverá assinar o Contrato para o fornecimento do objeto 
licitado dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação; em 
igual período a empresa deverá retirar a Nota de Empenho, contados da data da 
convocação;  
14.3. O prazo concedido para assinatura do Contrato ou para a retirada da Nota de 
Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado 
durante o seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito por 
este Poder;  
14.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato ou retirar a Nota de 
Empenho dentro do prazo assinalado no subitem 14.2 ensejará a aplicação das 
penalidades estabelecidas neste Edital;  
14.5. Este Poder poderá, quando a convocada não assinar o Contrato ou não retirar a 
Nota de Empenho no prazo e condições estabelecidas no subitem 14.2, convocar as 
licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo, pelo preço proposto na sessão de lances, ou ainda, revogar a licitação, 
independentemente da cominação do art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93; 
14.6. Caso a licitante remanescente convocada não aceite assinar o Contrato ou não 
retirar a Nota de Empenho, não serão aplicadas as penalidades previstas neste Edital;  
14.7. A autoridade competente poderá, por despacho fundamentado e até a data da 
assinatura do Contrato ou da retirada da Nota de Empenho, desclassificar a licitante 
vencedora no caso de ter conhecimento de qualquer fato ou circunstância que 
desabone a idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa da mesma, 
ou ainda, da apuração de falsidade documental anterior ou posterior ao julgamento da 
presente licitação, assegurada a ampla defesa, nos termos do art. 48 da Lei Federal nº 
8.666/93.  
14.8. A desclassificação prevista no subitem 14.7 não ensejará o direito à indenização 
ou ressarcimento, e se dará sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  
 
15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
A vigência do Contrato será de 12 (meses) meses, a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses, 
consubstanciado no Art. 57, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
16. DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 

EQUIPAMENTOS  
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Os prazos e condições de entrega e recebimento dos equipamentos, estão descritos 
no Termo de Referência (Anexo I) e na minuta do Contrato (Anexo IV) deste Edital.  
 
17. DO VALOR ESTIMADO  
Estima-se o valor global da presente licitação, em até R$ 315.320,04 (trezentos e 
quinze mil, trezentos e vinte reais e quatro centavos), apurados pela média das 
cotações de mercado, conforme o quadro abaixo, não podendo as propostas 
financeiras ter valores superiores a estes, sob pena de desclassificação: 
 

Item Especificações Qtde. 
Valor Médio  

Unitário 
(R$) 

Valor Médio 
Mensal 

(R$) 

Valor Médio 
Anual 
(R$) 

01 
Copiadora Multifuncional Laser ou 
Led Color A4 

01 1.926,67 1.926,67  23.120,04 

02 
Copiadora Multifuncional Laser ou 
Led Monocromática A3 + 
Finalizador 

03 5.500,00 16.500,00 198.000,00 

03 
Copiadora Multifuncional Laser ou 
Led Monocromático A4 

01 1.400,00 1.400,00 16.800,00 

04 
Copiadora Multifuncional Laser ou 
Led Monocromático A4 

02 3.225,00 6.450,00 77.400,00 

VALOR GLOBAL (R$) 315.320,04 

 
18. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
18.1. As quantidades que fazem parte do objeto licitado poderão ser alteradas nos 
casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, desde 
que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das 
devidas justificativas;  
18.2 A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor pactuado, conforme disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei 
Federal nº 8.666/93; 
 
19. DO PAGAMENTO  
O pagamento será efetuado à licitante vencedora pelo Departamento Financeiro da 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará, no prazo de até 30 (trinta) dias, sendo 
creditado em conta corrente da licitante, através de ordem bancária, mediante a 
apresentação da Fatura juntamente com a Nota Fiscal ou Boleto Bancário, emitida de 
acordo com a legislação fiscal vigente, e após a emissão do Atestado de Entrega pelo 
setor incumbido da fiscalização e acompanhamento do fornecimento do objeto licitado;
  
19.1. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pelo fornecedor, 
de que encontra-se regular com suas obrigações, mediante apresentação das 
Certidões Negativas de Débito com o INSS, com o FGTS, Justiça do Trabalho (CNDT) 
e comprovante de regularidade fiscal para com as Fazendas Públicas Federal, Estadual 
e Municipal, se for o caso.  
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19.2. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento 
será sustado para que a licitante tome as medidas necessárias, passando o prazo para 
o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo; 
19.3. Não efetuado o pagamento pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará no 
prazo, e desde que não haja culpa da licitante, os valores correspondentes à fatura 
serão atualizados financeiramente com base no critério abaixo especificado, em 
observância ao art. 40, XIV, “c” da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações: 
 

EM = I x N x VP 

 
Onde:  
EM = Encargos Monetários  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento  
VP = Valor da parcela a ser paga  
I = Índice de atualização financeira = 0, 0,00016438, assim apurado:  
I = (TX/100)         I = (6/100)            I = 0,00016438  
        365                     365  
TX=Percentual da taxa anual = 6%  
 
20. DA RECUSA DE ASSINATURA DO CONTRATO 
Consideram-se motivos justificados para recusa:  
20.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 
prejudique a contratação ou fornecimento do objeto licitado decorrente do registro;  
20.2. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato ou instrumento equivalente a ser firmado e/ou fornecimento 
do objeto licitado; 
20.3. Decretação de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, salvo se 
decorrente de procedimento fraudulento, devidamente comprovado;  
20.4. Dissolução da sociedade;  
20.5. Este Poder, diante da recusa, apurará, no próprio processo, as razões do 
interessado que deram origem à recusa, de que poderá resultar a liberação do 
compromisso por ele assumido, ou a rejeição da recusa e consequente aplicação das 
penalidades cabíveis, previstas neste Edital, assegurado o direito ao contraditório e a 
ampla defesa. 
 
21. DAS OBRIGAÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
As Obrigações da Assembleia legislativa do Estado do Pará estão descritas na minuta 
do Contrato Administrativo constante no ANEXO IV deste Edital.  
 
22. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  
As Obrigações da Licitante vencedora estão descritas na minuta do Contrato 
Administrativo constante no ANEXO IV deste Edital.  
 
23. DAS PENALIDADES  
No caso da licitante vencedora, deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações 
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assumidas no certame licitatório ou usar de má fé, ficará sujeita às penalidades abaixo 
discriminadas, assegurado seu direito ao contraditório e a ampla defesa. 
 
23.1. Advertência:  
Advertência pelo não cumprimento de obrigações assumidas, desde que não interfira 
na execução ou na sua conclusão e não traga prejuízos econômicos e funcionais a este 
Poder; 
  
23.2. Multa: 
23.2.1. De 0,1% sobre o valor total do Contrato ou instrumento equivalente, a 
cada reincidência do motivo determinante da aplicação da penalidade de advertência;  
23.2.2. De 0,1% ao dia, sobre o valor total do objeto adjudicado, nos casos de 
atraso injustificado de até 05 dias nos casos de:  

I assinatura do Contrato;  
II retirada/aceite da Nota de Empenho.  

23.2.3. Após o 15º dia de atraso do prazo previsto para entrega do objeto licitado, 
sem justificativa aceita pela Administração, o objeto será considerado como 
inexecutado;  
23.2.4. De 0,1% ao dia, sobre o valor total do Contrato ou instrumento 
equivalente, nos casos de atraso injustificado de até 05 dias nos casos de:  

I Entrega do objeto licitado;  
II Substituição do objeto licitado. 

23.2.5. De 10% sobre o valor da obrigação pendente nos casos de:  
I entrega parcial do objeto licitado;  
II não substituição do objeto recusado ou com vícios, desde que configure inexecução 
parcial;  
III recusa injustificada em retirar/aceitar a Nota de Empenho, desde que configure 
inexecução parcial;  
IV  outras hipóteses de inexecução parcial.  

23.2.6.  De 15% sobre o valor total do objeto adjudicado, nos casos de:  
I  recusa injustificada em retirar/aceitar a Nota de Empenho desde que configure 
inexecução total;  
II  recusa injustificada em assinar o Contrato;  
III  recusa injustificada em iniciar a entrega do objeto licitado;  
IV  não substituição de objeto recusado ou com vícios, desde que configure 
inexecução total;  
V  outras hipóteses de inexecução total do objeto.  

23.2.7. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra; 
23.2.8. O valor da multa aplicada será descontado do crédito devido à Licitante 
vencedora no mês em que a fase, parcela ou etapa do fornecimento do objeto for 
efetivamente concluída, caso o valor da multa seja superior ao crédito ou não haja 
crédito devido à empresa, a multa será cobrada administrativamente por este Poder, 
ou ainda judicialmente. 
 
23.3. Suspensão:  
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Pelo descumprimento, injustificado e/ou não aceito pela Administração, das obrigações 
assumidas no procedimento licitatório e que interfira no bom andamento do certame, 
bem como, nos casos de inexecução total ou parcial do objeto, aplicar-se-á Suspensão 
Temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com este Poder, pelo 
período de até 02 (dois) anos, na seguinte graduação: 

I  Por 06 (seis) meses, pelo descumprimento, injustificado e/ou não aceito pela 
Administração, das obrigações assumidas no procedimento licitatório e que interfira 
no seu bom andamento;  
II  01 (um) ano, nos casos de inexecução parcial;  
III 02 (dois) anos, nos casos de inexecução total. 

 
23.4.  Impedimento de Licitar:  
Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:  

I  não assinar o Contrato;  
II  deixar de entregar documentação exigida no Edital;  
III  apresentar documentação falsa;  
IV  ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  
V  não mantiver a proposta;  
VI  falhar ou fraudar na execução do objeto;  
VII  comportar-se de modo inidôneo;  
VIII  fizer declaração falsa;  
IX  cometer fraude fiscal. 

 
23.5. Declaração de Inidoneidade  
No caso de inexecução do objeto que configure ilícito penal, assim como no caso de a 
licitante fraudar ou agir de má fé durante o procedimento licitatório, será declarada a 
inidoneidade da licitante para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
 
24. DOS ESCLARECIMENTOS, DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS  
Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 
ao Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data de abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, pelo site www.licitacoes-e.com.br, pelo 
e-mail pregao.alepa@hotmail.com ou fax (91) 3182.8490; 
24.1. Em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o Ato Convocatório do Pregão, na forma eletrônica; 
24.2. Não o fazendo neste prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são 
suficientemente claros e precisos para permitir a continuidade dos procedimentos e a 
apreciação das propostas, não cabendo às licitantes direito a qualquer reclamação 
posterior;  
24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, 
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decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas;  
24.4. A entrega das propostas sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 
Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele 
estabelecidas;  
24.5. 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 três dias para apresentar as razões do 
recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, 
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do 
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
24.6. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do subitem 24.5 deste Edital, importará na decadência desse 
direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada 
vencedora. 
24.7. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.  
24.8. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.  
24.9. Se não reconsiderar a sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, 
devidamente instruído, à consideração da autoridade competente, que proferirá 
decisão definitiva e homologação do procedimento. 
 
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas 
deste Edital e seus anexos, bem como, na observância dos preceitos legais e 
regulamentares que a regem; 
25.1. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em 
qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou 
informações complementares que o Pregoeiro porventura julgar necessário;  
25.2. O Pregoeiro poderá convocar servidores qualificados deste Poder, para oferecer 
suporte técnico e/ou jurídico às suas decisões, independente da equipe de apoio; 
25.3. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em especial quanto 
à veracidade das declarações feitas ou apresentadas em razão do cumprimento das 
exigências deste Edital e seus anexos;  
25.4. As modificações ocorridas neste Edital obedecerão ao disposto no parágrafo 4º, 
do art. 21, da Lei Federal nº. 8.666/93;  
25.5. No julgamento da habilitação e das propostas de preços, o Pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação; 
25.6. É permitida a extração de cópia dos autos do processo, mediante solicitação por 
escrito ao Pregoeiro, conforme disposto no art. 3º, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e no 
art. 5º, XXXIV, alínea a, da Constituição Federal; 
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25.7. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará reserva-se ao direito de revogar a 
presente licitação, por razões de interesse público ou por decorrência de fato 
superveniente comprovado; e anulá-la por vício, no todo ou em parte, resguardando-se 
o direito de defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, consoante prevê a Lei Federal nº 
8.666/93, bem como, adiar, suspender ou transferir a data de abertura, sem que isso 
caiba à licitante, direito a indenização, seja a que título for; 
25.8. As cópias deste Edital poderão ser obtidas por intermédio do site www.licitacoes-
e.com.br ou na Sala da Comissão de Pregão deste Poder, sito à Rua do Aveiro nº 130, 
das 8:00 às 14:00 horas, de segunda-feira à quinta-feira e das 8:00 às 12:00 horas na 
sexta-feira, mediante apresentação de PEN-DRIVE, CD, DVD, ou similar;  
25.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com fundamento nas 
disposições da legislação em vigor;  
25.10. Fica eleito o foro de Belém, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta 
Licitação.  

 
 

Belém-PA, 24 de Janeiro de 2018. 
 
 
 
 

 
TATYANE CHAVES AMARAL VALÉRIO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1. OBJETO 
Locação de 07 (sete) maquinas copiadoras, com material de consumo incluso (tonner, 
cilindro e outros), exceto papel, com assistência técnica durante o período contratual 
incluindo peças de reposição e mão de obra técnica para manutenção preventiva e 
corretiva, possibilidade de conexão na rede, visando atender as necessidades 
administrativas desta Assembleia Legislativa do Estado.  
 
2. JUSTIFICATIVA 
A presente contratação tem por finalidade viabilizar um serviço essencial para as 
atividades desenvolvidas por este Poder Legislativo, além da necessidade de substituir 
as máquinas copiadoras anteriormente utilizadas pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Pará, cujo contrato de locação expirar-se-á, sem possibilidade de renovação. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS  
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS QTD 
FRANQUIA MENSAL 

MÍNIMA 

 
 
 
 
 

01 

Copiadora Multifuncional Laser ou Led Color A4.  
 
Tecnologia Laser/Led; Velocidade de impressão 
mínima de 42 ppm color A4 ou Carta; Velocidade da 
primeira cópia ou impressão inferior a 10 segundos; 
Resolução mínima de impressão 1200 x 600 dpi; 
Ampliação, redução e zoom: de mínimo 25% a 400%; 
Alimentador automático de originais – 50 folhas; Vidro 
de Originais: Tamanho Oficio Memória de, no 
mínima, 1,5 GB; Velocidade do processador mínimo 
de 1 GHZ, Unidade de disco rígido no mínimo 80 GB; 
Painel de toque colorido; Linguagem da impressora 
PCL5/6, PostScript 3; Conectividade padrão USB, 
10/100/1000; Protocolo de rede: TCP/IP; Ambientes 
Windows Vista, 7, 8, 10, Server a partir do 2008, Mac 
e Linux; Velocidade mínima de digitalização Cor e 
P&B 30 ipm; Resolução de digitalização mínima de 
100 dpi; Formato TIFF, JPEG, PDF; Digitalização por 
rede: E-mail, pasta, USB, SMB, FTP; Formato de 
papel suportado de A5 até Oficio; Capacidade de 
entrada de papel padrão gaveta mínima de 500 
folhas; Capacidade de saída de papel de, no mínimo, 
250 folhas; Gramatura do papel mínimo de 65 g/m²; 
Suportes de impressão: papel normal, grosso, 
reciclado, timbrado; Digitalização, impressão e cópia 
frente/verso automática; devendo ser possível a 
inserção, pelo painel de operação do equipamento, 
por meio de digitação de texto, números, índice que 
identifique os documentos digitalizados. 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

1.000 (mil) páginas/mês 
em Preto e Branca 

 
2.000 (duas mil) 

páginas/mês Coloridas 
 

 
 

Copiadoras Multifuncional Laser ou Led 
Monocromática A3 + Finalizador. 
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02 

 
Velocidade de impressão mínima 75 ppm P&B 
A4/Carta; Velocidade da primeira cópia ou impressão 
inferior a 15 segundos; Resolução mínima de 
impressão 1200 x 600 dpi; Ampliação, redução e 
zoom: de mínimo 25% a 400% em variações de 1%; 
Alimentador recirculador automático de originais – 
100 folhas; Memória mínima de 1,5 GB; Velocidade 
do processador mínimo de 1000 MHZ, Unidade de 
disco rígido mínimo 250 GB; Painel de toque colorido 
de no mínimo 9”; Linguagem da impressora PCL5/6, 
PostScript 3; Conectividade padrão USB, 
10/100/1000; Protocolo de rede: TCP/IP; Ambientes 
Windows, 7, 8, 10, Server a partir do 2008, Mac e 
Linux; Velocidade de digitalização mínima Cor e P&B 
Cor 120 ipm; Resolução de digitalização de 100 dpi a 
600 dpi; Formato TIFF, JPEG, PDF; Digitalização 
para rede: E-mail, Pasta, USB, SMB, FTP; Formato 
de papel suportado de A5 até A3; Capacidade de 
entrada de papel padrão gaveta mínima de 1000 
folhas; Capacidade de saída de papel mínima 250 
folhas; Suportes de impressão: papel normal, grosso, 
reciclado, timbrado, pré-impressão; Acompanha 
suporte com rodízio (RACK); Digitalização, 
impressão e cópia frente/verso automática; 
Contabilizar P&B e coloridas individualmente; Deve 
possuir sistema de criptografia do disco rígido.Deve 
ser possível a inserção, pelo painel de operação do 
equipamento, por meio de digitação de texto, 
números, índice que identifique os documentos 
digitalizados. 
Finalizador para mínimo de 3.000 folhas com 
grampeamento em 65 folhas em 1 ou 2 posições, 
grampeamento na lombada criação de livretos. 

 
 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 
 
 

Total de 90.000 (noventa 
mil) páginas/mês 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 

Copiadora Multifuncional Laser ou Led 
Monocromático A4. 
 
Funções de impressão, Cópia, Digitalização, Fax e 
Scan-to E-Mail; Painel TouchScreen Colorido, para 
acesso às principais funcionalidades do 
equipamento; Impressão confidencial: Permitir 
impressão confidencial com uso de senha, 
velocidade Mínima de 55 páginas por minuto, no 
formato A4; Tempo de impressão da primeira página 
até 10 segundos; capacidade de saída de papel de 
no mínimo 500 folhas; Resolução real mínima de 
1200 x 600 dpi para impressão; Tipos de Mídia: 
Papel, transparência, etiqueta, cartões e envelopes; 
Formatos de papel, carta, A4, Ofício; Gramatura 
mínima de 60 g; Bandeja com capacidade de entrada 
de, no mínimo, 500 folhas; Bandeja bypass com 
capacidade mínima de entrada de 100 folhas; Vidro 
de Originais: Tamanho Oficio; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.000 (dez mil) 
páginas/mês 



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 
Comissão Permanente de Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2018 – CPL/ALEPA 
Processo Administrativo nº 007368/2017 

 

24   
Rua do Aveiro nº 130 (Praça Dom Pedro II), Bairro: Cidade Velha, Belém-PA. – Cep: 66.020-070 

Telefone: (91) 3213-4200 / CPL: (91) 3182-8423 / 3213-4261        

 

MEMÓRIA mínima 1GB; Processador: mínimo de 
800Mhz; HD com, no mínimo, 80 GB; Ethernet 
10/100/1000Base TX, (RJ 45), USB 2.0. 
Emulação: Post Script 3, PCL5, PCL6 e PDF; 
Compatibilidade com sistemas operacionais MS 
Windows 2003/7/ XP/VISTA/Server 2003/2008 e 
Linux; Possibilidade de configurar a impressora 
através de página HTTP, acessando-a através do 
endereço IP. 
Destino de saída da digitalização: Pasta de rede 
(“scanto folder”) a um endereço IP (“scanto FTP”) e a 
um endereço de correio eletrônico (“scanto e-mail”). 
Realizar a captura de imagem que deverão ser 
enviados diretamente a pasta da rede, através do 
próprio multifuncional, neste caso deve ser possível a 
informação, via painel de operação, de outros 
parâmetros por meio de digitação de textos, números 
e escolhas de opções a serem definidas. 
Alimentador automático de originais para cópia e 
digitalização – ADF 70 folhas; Frente e verso 
Automático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 

Copiadora Multifuncional Laser ou Led 
Monocromático A4.  
 
Funções de impressão, Cópia, Digitalização, Fax e 
Scan-to E-Mail; Painel Touch Screen Colorido, para 
acesso às principais funcionalidades do 
equipamento; Impressão confidencial: Permite 
impressão confidencial com uso de senha, 
velocidade  mínima de 48 páginas por minuto,  no 
formato A4 ou Carta; Tempo de impressão da 
primeira página até 8 segundos; capacidade de saída 
de papel de no mínimo 250 folhas; Resolução real 
mínima de 1200 x 600 dpi para impressão; Tipos de 
Mídia: Papel, transparência, etiqueta, cartões e 
envelopes; Formatos de papel, carta, A4, Ofício; 
Gramatura a partir de 65 g; Bandeja com capacidade 
de entrada de 500 folhas (mínimo); Bandeja bypass 
com capacidade de entrada de 100 folhas (mínimo); 
Vidro de Originais: Tamanho Oficio; 
MEMÓRIA mínimo 1GB; Processador: mínimo de 
800Mhz; HD mínimo de 80 GB; Ethernet 
10/100/1000Base TX, (RJ 45), USB 2.0 
Emulação: Post Script 3, PCL6 e PDF; 
Compatibilidade com sistemas operacionais MS 
Windows 2003/7/ XP/VISTA/Server 2003/2008 e 
Linux; Possibilidade de configurar a impressora 
através de página HTTP, acessando-a através do 
endereço IP. 
Destino de saída da digitalização: Pasta de rede 
(“scanto folder”) a um endereço IP (“scanto FTP”) e a 
um endereço de correio eletrônico (“scanto e-mail”). 
Realizar a captura de imagem que deverão ser 
enviados diretamente a pasta da rede, através do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total de 45.000 
(quarenta e cinco mil) 

páginas/mês 
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próprio multifuncional, neste caso deve ser possível a 
informação, via painel de operação, de outros 
parâmetros por meio de digitação de textos, números 
e escolhas de opções a serem definidas. 
Alimentador automático de originais para cópia e 
digitalização – ADF 50 fls; Frente e verso Automático.  

 
4. ACESSÓRIOS E INSUMOS 
4.1. A Contratada responsabilizar-se-á pelo fornecimento de estabilizadores de energia 
para as máquinas copiadoras com potência proporcional aos equipamentos a serem 
ligados; 
4.2. Como insumos serão fornecidos os tonners e grampos dos equipamentos sempre 
que requisitados pela Contratante, sendo no mínimo de 01 (um) tonner reserva, além 
dos que se encontram nas máquinas copiadoras. 
 
5. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 
5.1. Os equipamentos deverão ser entregues em conformidade com a solicitação da 
Assembleia Legislativa, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 
recebimento da Nota de Empenho, diretamente na sede deste Poder, situado à Rua do 
Aveiro, nº 130 - Cidade Velha, no horário das 8h às 14h; 
5.2. Os equipamentos serão recebidos pela Seção de Controle e Aquisição de Material, 
conjuntamente com a Seção de Reprografia, que terá a incumbência de aferir a 
quantidade, marca e especificações exigidas neste Termo, no Edital e na proposta 
comercial da Contratada. 
5.3. O recebimento dos equipamentos dar-se-á na forma abaixo: 

5.3.1. Recebimento Provisório: Os equipamentos serão recebidos provisoriamente no 
momento da entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações exigidas neste Termo, no Edital e na proposta comercial da 
Contratada; 
5.3.2. Recebimento Definitivo: No prazo de até 5 (cinco) dias corridos, contados a 
partir do recebimento provisório, após a verificação das especificações dos 
equipamentos que, estando em conformidade com as exigências deste Termo e sem 
nenhuma impropriedade explícita ou problemas com a instalação, configurações, 
testes dos equipamentos e adequação aos termos contratuais; 

5.4. Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções dos equipamentos 
durante o período do recebimento definitivo, fica a contratada obrigada a efetuar as 
correções necessárias ou substituição dos equipamentos, no prazo máximo de 24 (vinte 
e quatro) horas, sem ônus para este Poder Legislativo; 
5.5. Após a conferência e o recebimento definitivo dos equipamentos é que deverá ter 
início o período de garantia e suporte técnico por parte da Contratada; 
5.6. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso, e 
serem entregues em perfeito estado de funcionamento, sem marcas, amassados, 
arranhões ou outros problemas físicos, obedecendo rigorosamente as especificações 
estabelecidas neste Termo, no Edital e na proposta comercial da Contratada, sendo 
que a inobservância desta condição implicará recusa formal, com a aplicação das 
penalidades contratuais. 
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6. INSTALAÇÃO 
6.1. O prazo para a instalação dos equipamentos será de até 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da data da entrega; 
6.2. A execução dos serviços de instalação e outros que por ventura venham a ocorrer, 
deverão acontecer, sempre que possível, de forma a não interromper ou prejudicar as 
atividades exercidas nos locais das instalações, devendo os serviços de maior vulto 
serem realizados fora do horário de expediente, após prévia autorização deste Poder 
Legislativo, sem custos adicionais para a contratante.  
 
7. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA 
7.1. Será da inteira responsabilidade da Contratada, durante o período de vigência 
contratual, realizar a assistência técnica dos equipamentos, incluindo reposição de 
peças/componentes, atendimento técnico e mão de obra qualificada, sem qualquer 
ônus para o Contratante;  
7.2. Os serviços de Assistência Técnica deverão ser realizados de 08:00 h às 14:00h, 
de segunda-feira a sexta-feira, com atendimento nos prazos abaixo determinados: 

a) Atendimento no local: No prazo máximo de 06 (seis) horas da solicitação deste 
Poder; 
b) Solução do problema: O prazo máximo para a solução do problema será de 12 
(doze) horas; 
c) Caso não seja possível cumprir o prazo acima determinado, a Contratada deverá 
comunicar por escrito ao fiscal do Contrato, justificando os motivos de ordem técnica 
que impossibilitam o cumprimento dos referidos prazos, caso a justificativa não seja 
aceita pela Contratante, estará à Contratada sujeita as penalidades legais, 
assegurando-lhe o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 
8. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
8.1. Manutenção Preventiva: A manutenção preventiva tem por objetivo prevenir a 
ocorrência de quebras ou defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito 
estado de funcionamento, devendo a manutenção ser efetuada nos termos e 
recomendações técnicas do fabricante do equipamento. Além das orientações 
recomendadas nos manuais e normas técnicas específicas para cada equipamento, a 
manutenção preventiva consistirá na realização das seguintes tarefas:  

a) Regulagens;  
b) Ajustes mecânicos e eletrônicos;  
c) Lubrificações;  
d) Limpeza interna e externa; 
e) Teste geral de operação;  
f) Substituição de peças e/ou dispositivos defeituosos, gastos ou quebrados pelo uso 
normal do equipamento; 
g) Outros serviços necessários à manutenção, que não foram mencionados neste 
Termo. 

8.2. Manutenção Corretiva - A manutenção corretiva tem por finalidade tornar o 
equipamento em perfeito estado de funcionamento, mediante a substituição, quando 
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for o caso, das peças que se apresentarem defeituosas e/ou execução de regulagens, 
ajustes mecânicos, eletrônicos e quaisquer outros serviços que se fizerem necessários 
ao perfeito funcionamento dos equipamentos;  

8.2.1. O prazo máximo para a execução da manutenção corretiva será de 06 (seis) 
horas contado a partir da solicitação dos serviços pela Contratada;  
8.2.2. Não sendo possível o término da manutenção corretiva, no prazo de 06 (seis) 
horas do início do atendimento, e desde que devidamente justificado, a contratada 
deverá providenciar a substituição do equipamento por outro equivalente ou superior 
em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, em caráter provisório e temporário, e pelo 
prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, a substituição passará a ser definitiva. 
Este prazo será contado a partir da data da substituição do equipamento. Não será 
aceita em nenhuma hipótese a entrega de equipamento de menor capacidade, a título 
de substituição, estando, portanto, sujeita às penalidades previstas para o não 
cumprimento da exigência;  

8.3. Entende-se por início do atendimento, a hora de chegada do técnico ao local onde 
o equipamento estiver instalado;  
8.4. Entende-se por término da manutenção do equipamento, a sua disponibilidade 
para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde estiver instalado;  
8.5. Ao final de cada visita, o técnico da Contratada entregará um relatório 
circunstanciado do atendimento, mencionando: data e hora de abertura do chamado 
técnico, número do chamado técnico, data e hora do atendimento, os defeitos 
verificados, as providências adotadas, as recomendações e orientações técnicas, 
relatório este que deverá conter assinatura e carimbo do servidor desta Assembleia 
Legislativa;  
8.6. O equipamento objeto deste Termo de Referência que apresentar o mesmo 
problema por mais de três vezes, em um período de 30 (trinta) dias corridos, ou cinco 
chamadas com problemas distintos deverá ser substituído por outro com as mesmas 
características e especificações; 
8.7. Caracterizada a necessidade da assistência técnica de qualquer dos equipamentos 
nas dependências da contratada, esta assumirá a responsabilidade pela retirada, 
transporte e reinstalação do(s) equipamento(s), sem qualquer ônus para o contratante. 
 
9. CÓPIAS EXCEDENTES  
9.1. A licitante formulará a proposta comercial considerando o preço global anual para 
148.000 (Cento e quarenta e oito) cópias perfeitas nas máquinas monocromáticas e 
colorida. Ficando portanto, o número de cópias consideradas imperfeitas abatidas da 
medição total; 
9.2. O valor de cada cópia excedente será 5% menor que valor unitário contratado para    
cópias PERFEITAS. 
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Para garantir o cumprimento do presente Termo de Referência, a Contratante obrigar-
se-á: 
10.1. Permitir livre acesso dos técnicos da licitante vencedora aos locais onde estiverem 
instalados os equipamentos, observadas as normas de segurança pertinentes; 
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10.2. Preparar os locais para recebimento dos equipamentos; 
10.3. Rejeitar o equipamento que a empresa vencedora entregar fora das 
especificações constantes neste Termo de Referência; 
10.4. Efetuar, mensalmente, o pagamento das notas fiscais referentes aos serviços 
prestados; 
10.5. Utilizar as máquinas de conformidade com as instruções técnicas fornecidas pela 
contratada. 
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1. Fornecer máquinas novas com garantia de qualidade de cópias e impressões; 
11.2. Fornecer e manter estoque de insumos e materiais de consumo de boa qualidade, 
sem ônus adicional para esta Assembleia Legislativa, para o perfeito funcionamento 
das máquinas e na quantidade necessária para suprir a demanda (exceto papel), no 
prazo estabelecido neste Termo; 
11.3. Fornecer máquinas, com peças, componentes e acessórios que estejam 
disponíveis no mercado, para imediato atendimento aos chamados para os reparos 
técnicos; 
11.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
as peças, componentes e acessórios em que se verificarem vícios, defeitos e/ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados; 
11.5. Instalar as máquinas nos setores indicados por este Poder Legislativo 
obedecendo aos prazos estabelecidos neste Termo de Referência; 
11.6. Fornecer, se necessário, transformadores e/ou estabilizadores no ato das 
instalações das máquinas, sem ônus adicionais para a Contratante; 
11.7. Orientar tecnicamente os responsáveis pela operação dos equipamentos, 
fornecendo os esclarecimentos necessários ao seu perfeito funcionamento; 
11.8. Responsabilizar-se por todo e qualquer transporte utilizado para remoção das 
máquinas que por ventura necessitem ser retiradas desta Casa de Leis, para qualquer 
que seja o reparo, sem ônus adicional para a Contratante e no prazo estabelecido neste 
Termo de Referência; 
11.9. Fornecer e instalar máquinas com as mesmas características, ou superior, sem 
ônus adicionais para a Contratante, no local em que houver sido retirada a máquina 
para conserto; 
11.10. Efetuar medições mensais extraindo relatório demonstrativo do número de 
cópias, impressões e digitalizações produzidas no período, excluindo as cópias 
decorrentes de testes promovidas por técnicos da empresa contratada. As medições 
deverão ocorrer na presença de um servidor deste Poder Legislativo, e o relatório 
deverá ser assinado pelo técnico da Contratada e pelo servidor designado por esta 
Casa de Leis, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da medição; 
11.11. Encaminhar, mensalmente, à esta Casa de Leis, demonstrativo de produção 
(cartões de leitura) das quantidades aferidas no mês correspondente, bem como os 
relatórios extraídos de cada máquina, para comprovação da execução do serviço; 
11.12. Responsabilizar-se por qualquer atendimento médico, acidente ou mal súbito 
que venha ocorrer com seus empregados nas dependências deste Poder; 
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11.13. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na execução do objeto 
licitado; 
11.14. Entregar, no ato da instalação das máquinas, manual do fabricante, em 
português, impresso e encadernado, na quantidade de 01 (um) exemplar por máquina; 
11.15. Comprovar que possui e manterá durante toda a execução do contrato estrutura 
administrativa e técnica na Região Metropolitana de Belém, sendo essa última, própria 
ou terceirizada para serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas, que 
garantam a ininterrupta execução dos serviços e pleno cumprimento das obrigações 
contratuais, em especial no tocante aos prazos estabelecidos; 
11.16. Indicar preposto para supervisão dos serviços contratados, sendo este o elo 
entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, devendo possuir poderes para solucionar 
problemas oriundos da relação contratual, sobretudo regularização de pendências. O 
Preposto terá a obrigação de se reportar, quando necessário, ao responsável pelo 
acompanhamento dos serviços da Administração e de tomar as providências 
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas na execução do 
Contrato. 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ  
 
 
Senhor Pregoeiro,  
 
Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 002/2018, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS COPIADORAS, COM MATERIAL DE 
CONSUMO INCLUSO (TONNER, CILINDRO E OUTROS), EXCETO PAPEL, COM 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO 
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, POSSIBILIDADE DE CONEXÃO NA REDE”, visando 
atender as necessidades administrativas desta ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência 
do Edital, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, 
passamos a formular a seguinte proposta:  
 

Item Especificações Qtde. 
Franquia 
Mensal 
Mínima 

Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Mensal 

(R$) 

Valor 
Anual 
(R$) 

 
01 

 
 
 
Copiadora Multifuncional 
Laser ou Led Color A4 

 
01 

1.000 (mil) 
páginas/mês 
em preto e 

branco 
2.000 (duas 

mil) 
páginas/mês 

coloridas 

    

 
02 

Copiadora Multifuncional 
Laser ou Led 
Monocromática A3 + 
Finalizador 

 
03 

Total de 
90.000 

(noventa mil) 
páginas/mês 

    

 
03 

Copiadora Multifuncional 
Laser ou Led 
Monocromática A4 

 
01 

10.000 (dez 
mil) 

páginas/mês 

    

 
04 

Copiadora Multifuncional 
Laser ou Led 
Monocromática A4 

 
02 

Total de 
45.000 

(quarenta e 
cinco mil) 

páginas/mês 

    

VALOR GLOBAL (R$)  

 
1 – O valor mensal do objeto desta licitação é de R$_________ (extenso), perfazendo 
um valor global de R$ __________ (extenso).  Os preços indicados na planilha de 
preços acima estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais 
contribuições pertinentes à execução contratual.  
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2 - Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão 
fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que 
conhecemos e aceitamos em todos os seus termos. 
 
3 – Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer 
despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pela ALEPA, seja 
qual for o motivo.  
 
4 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 002/2018. 
 
5 - A contratação dar-se-á mediante convocação para assinatura do Instrumento 
Contratual, nos termos do art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93.  
 
6 - Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos, aceitando 
e submetendo-se, integralmente, às suas condições, e que obteve da Comissão de 
Licitação, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, não 
havendo dúvidas acerca do serviço a executar;  
 
7 - Informo, desde já, que os pagamentos deverão ser creditados à Conta Corrente n° 
____________, Agência nº _______, Banco ____________.  
 
8 - Declaro que esta empresa é/não é optante pelo Simples Nacional.  
 
9 - O responsável da empresa, cujo CNPJ é _________________, que assinará o 
Contrato, é o(a) Sr(a) _________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), 
(identidade), (CPF), (endereço), (telefones) e (e-mail).  

Local, ____ de __________ de 2018. 
 
 
 
 
 

 
Razão Social da Empresa 

Nome do Representante Legal 
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ANEXO III (a) 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES 
(Apresentação Obrigatória) 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM O EDITAL 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
Declaro que estou ciente e concordo com as condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos, bem como, de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação, referentes 
ao Pregão Eletrônico nº 002/2018–CPL/ALEPA. 
 
 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ: XX.XXX.XXX/0001-XX 
 
 

(Local), ___ de __________ de 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

Cargo e Carimbo 
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ANEXO III (b) 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES 
(Apresentação Obrigatória) 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE ME/EPP/COOPERATIVA 
 

Pregão Eletrônico nº 002/2018 
 
Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Federal nº 11.488, 
de 15 de junho de 2007, em seu art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da referida Lei 
Complementar, e Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014. 
 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ: XX.XXX.XXX/0001-XX 

 
 

(Local), ___ de __________ de 2018. 
 
 
 
 

 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

Cargo e Carimbo 
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ANEXO III (c) 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES 
(Apresentação Obrigatória) 

 
 
 

DECLARAÇÃO “SE” POSSUI DE 2% a 5% DE EMPREGADOS PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA FÍSICA OU BENEFICIÁRIOS REABILITADOS 

 
Pregão Eletrônico nº 002/2018 
 

A empresa ________________, inscrita no CNPJ:XX.XXX.XXX/0001-XX, por 
intermédio de seu representante legal Sr. ____________, portador da Carteira de 
Identidade nº _____________ e inscrito no CPF nº ____________, DECLARA para 
os devidos fins, que __________(possui ou não possui), em seu quadro de 
empregados um percentual mínimo de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) de 
pessoas portadoras de deficiência ou beneficiários reabilitados, na forma do art. 93 
da Lei Federal nº 8.213/1991. 

 
 
 

(Local), ___ de __________ de 2018. 
 
 

 
 
 

 
______________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

Cargo e Carimbo 
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ANEXO III (d) 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES 
(Apresentação Obrigatória) 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MÃO DE OBRA DE MENOR 
 

Pregão Eletrônico nº 002/2018 
 
 
 
Razão social: ________________________________________ 
CNPJ/MF: ____________________ Insc.Est._______________ 
End.: _______________________________________________ 
Declara, expressamente, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado: 
Nome: _______________________ CPF: __________________, Para fins do disposto 
no Inc. V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não 
emprega menor de dezesseis anos, em cumprimento ao que determina no presente 
Edital. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (   ). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 
 

(Local), ___ de __________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 

. 
Assinatura do representante legal da empresa 

Cargo e Carimbo 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2018. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018. 
Processo Administrativo nº 007368/2017.  
 

DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS 
COPIADORAS, COM MATERIAL DE CONSUMO 
INCLUSO (TONNER, CILINDRO E OUTROS), EXCETO 
PAPEL, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O 
PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO PEÇAS DE 
REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
POSSIBILIDADE DE CONEXÃO NA REDE, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO PARÁ E A EMPRESA ________________, 
CONSOANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
SEGUINTES:  

 
Pelo presente instrumento, de um lado a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua do Aveiro nº 130, Bairro da 
Cidade Velha, inscrita no CNPJ sob o nº 05.018.544/0001-02 neste ato representado 
por seu Presidente, Excelentíssimo Senhor Deputado Márcio Desidério Teixeira 
Miranda, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Carteira 
de Identidade nº 3051 - CRM e CPF/MF nº 064.328.402-87, doravante denominada 
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ____________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº _______/0001-__, com sede na ________ nº ___, Bairro _____, 
Cidade_______, Estado ________, CEP _____-___, Telefone ( ) ________, e-mail 
__________, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) _______, portador(a) da cédula 
de identidade nº _____ SSP/__, e do CPF nº ________-__, residente e domiciliado à 
____________________, Bairro _______, Cidade _______, Estado ________, 
CEP________, Telefone ( ) ________, e-mail __________, doravante denominada 
CONTRATADA, de acordo com o Pregão Eletrônico nº 002/2018, tipo “menor preço 
GLOBAL, resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo, referente aos 
Processo Administrativo nº 007368/2017, e se regerá pela Lei Federal n° 8.666/93, suas 
alterações e demais exigências previstas no Edital de Licitação e seus anexos, os quais 
as partes reciprocamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir, mediante as 
cláusulas e condições a seguir:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO AMPARO LEGAL 
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A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 
002/2018, realizado com fundamento na Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002 
aplicando subsidiariamente no que couber a Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MAQUINAS COPIADORAS, COM 
MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONNER, CILINDRO E OUTROS), EXCETO 
PAPEL, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, 
INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POSSIBILIDADE DE CONEXÃO NA 
REDE”, visando atender as necessidades administrativas desta ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO, conforme as especificações técnicas constantes no 
quadro abaixo: 
  
2.1. Especificações Técnicas: 
  

Item Especificações Mínimas Qtde. 
Franquia Mensal 

Mínima 

 
 
 
 
 

01 

Copiadora Multifuncional Laser ou Led Color A4.  
 
Tecnologia Laser/Led; Velocidade de impressão 
mínima de 42 ppm color A4 ou Carta; Velocidade da 
primeira cópia ou impressão inferior a 10 segundos; 
Resolução mínima de impressão 1200 x 600 dpi; 
Ampliação, redução e zoom: de mínimo 25% a 400%; 
Alimentador automático de originais – 50 folhas; Vidro 
de Originais: Tamanho Oficio Memória de, no mínima, 
1,5 GB; Velocidade do processador mínimo de 1 GHZ, 
Unidade de disco rígido no mínimo 80 GB; Painel de 
toque colorido; Linguagem da impressora PCL5/6, 
PostScript 3; Conectividade padrão USB, 
10/100/1000; Protocolo de rede: TCP/IP; Ambientes 
Windows Vista, 7, 8, 10, Server a partir do 2008, Mac 
e Linux; Velocidade mínima de digitalização Cor e 
P&B 30 ipm; Resolução de digitalização mínima de 
100 dpi; Formato TIFF, JPEG, PDF; Digitalização por 
rede: E-mail, pasta, USB, SMB, FTP; Formato de 
papel suportado de A5 até Oficio; Capacidade de 
entrada de papel padrão gaveta mínima de 500 folhas; 
Capacidade de saída de papel de, no mínimo, 250 
folhas; Gramatura do papel mínimo de 65 g/m²; 
Suportes de impressão: papel normal, grosso, 
reciclado, timbrado; Digitalização, impressão e cópia 
frente/verso automática; devendo ser possível a 
inserção, pelo painel de operação do equipamento, 
por meio de digitação de texto, números, índice que 
identifique os documentos digitalizados. 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

1.000 (mil) páginas/mês 
em Preto e Branca 

 
2.000 (duas mil) 

páginas/mês Coloridas 
 

 
 
 

Copiadoras Multifuncional Laser ou Led 
Monocromática A3 + Finalizador. 
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02 

Velocidade de impressão mínima 75 ppm P&B 
A4/Carta; Velocidade da primeira cópia ou impressão 
inferior a 15 segundos; Resolução mínima de 
impressão 1200 x 600 dpi; Ampliação, redução e 
zoom: de mínimo 25% a 400% em variações de 1%; 
Alimentador recirculador automático de originais – 100 
folhas; Memória mínima de 1,5 GB; Velocidade do 
processador mínimo de 1000 MHZ, Unidade de disco 
rígido mínimo 250 GB; Painel de toque colorido de no 
mínimo 9”; Linguagem da impressora PCL5/6, 
PostScript 3; Conectividade padrão USB, 
10/100/1000; Protocolo de rede: TCP/IP; Ambientes 
Windows, 7, 8, 10, Server a partir do 2008, Mac e 
Linux; Velocidade de digitalização mínima Cor e P&B 
Cor 120 ipm; Resolução de digitalização de 100 dpi a 
600 dpi; Formato TIFF, JPEG, PDF; Digitalização para 
rede: E-mail, Pasta, USB, SMB, FTP; Formato de 
papel suportado de A5 até A3; Capacidade de entrada 
de papel padrão gaveta mínima de 1000 folhas; 
Capacidade de saída de papel mínima 250 folhas; 
Suportes de impressão: papel normal, grosso, 
reciclado, timbrado, pré-impressão; Acompanha 
suporte com rodízio (RACK); Digitalização, impressão 
e cópia frente/verso automática; Contabilizar P&B e 
coloridas individualmente; Deve possuir sistema de 
criptografia do disco rígido. Deve ser possível a 
inserção, pelo painel de operação do equipamento, 
por meio de digitação de texto, números, índice que 
identifique os documentos digitalizados. 
Finalizador para mínimo de 3.000 folhas com 
grampeamento em 65 folhas em 1 ou 2 posições, 
grampeamento na lombada criação de livretos. 

 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 
 

Total de 90.000 (noventa 
mil) páginas/mês 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 

Copiadora Multifuncional Laser ou Led 
Monocromático A4. 
 
Funções de impressão, Cópia, Digitalização, Fax e 
Scan-to E-Mail; Painel TouchScreen Colorido, para 
acesso às principais funcionalidades do equipamento; 
Impressão confidencial: Permitir impressão 
confidencial com uso de senha, velocidade Mínima de 
55 páginas por minuto, no formato A4; Tempo de 
impressão da primeira página até 10 segundos; 
capacidade de saída de papel de no mínimo 500 
folhas; Resolução real mínima de 1200 x 600 dpi para 
impressão; Tipos de Mídia: Papel, transparência, 
etiqueta, cartões e envelopes; Formatos de papel, 
carta, A4, Ofício; Gramatura mínima de 60 g; Bandeja 
com capacidade de entrada de, no mínimo, 500 folhas; 
Bandeja bypass com capacidade mínima de entrada 
de 100 folhas; Vidro de Originais: Tamanho Oficio; 
MEMÓRIA mínima 1GB; Processador: mínimo de 
800Mhz; HD com, no mínimo, 80 GB; Ethernet 
10/100/1000Base TX, (RJ 45), USB 2.0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.000 (dez mil) 
páginas/mês 
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Emulação: Post Script 3, PCL5, PCL6 e PDF; 
Compatibilidade com sistemas operacionais MS 
Windows 2003/7/ XP/VISTA/Server 2003/2008 e 
Linux; Possibilidade de configurar a impressora 
através de página HTTP, acessando-a através do 
endereço IP. 
Destino de saída da digitalização: Pasta de rede 
(“scanto folder”) a um endereço IP (“scanto FTP”) e a 
um endereço de correio eletrônico (“scanto e-mail”). 
Realizar a captura de imagem que deverão ser 
enviados diretamente a pasta da rede, através do 
próprio multifuncional, neste caso deve ser possível a 
informação, via painel de operação, de outros 
parâmetros por meio de digitação de textos, números 
e escolhas de opções a serem definidas. 
Alimentador automático de originais para cópia e 
digitalização – ADF 70 folhas; Frente e verso 
Automático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 

Copiadora Multifuncional Laser ou Led 
Monocromático A4.  
 
Funções de impressão, Cópia, Digitalização, Fax e 
Scan-to E-Mail; Painel Touch Screen Colorido, para 
acesso às principais funcionalidades do equipamento; 
Impressão confidencial: Permite impressão 
confidencial com uso de senha, velocidade  mínima de 
48 páginas por minuto,  no formato A4 ou Carta; 
Tempo de impressão da primeira página até 8 
segundos; capacidade de saída de papel de no 
mínimo 250 folhas; Resolução real mínima de 1200 x 
600 dpi para impressão; Tipos de Mídia: Papel, 
transparência, etiqueta, cartões e envelopes; 
Formatos de papel, carta, A4, Ofício; Gramatura a 
partir de 65 g; Bandeja com capacidade de entrada de 
500 folhas (mínimo); Bandeja bypass com capacidade 
de entrada de 100 folhas (mínimo); Vidro de Originais: 
Tamanho Oficio; 
MEMÓRIA minimo 1GB; Processador: mínimo de 
800Mhz; HD mínimo de 80 GB; Ethernet 
10/100/1000Base TX, (RJ 45), USB 2.0 
Emulação: Post Script 3, PCL6 e PDF; 
Compatibilidade com sistemas operacionais MS 
Windows 2003/7/ XP/VISTA/Server 2003/2008 e 
Linux; Possibilidade de configurar a impressora 
através de página HTTP, acessando-a através do 
endereço IP. 
Destino de saída da digitalização: Pasta de rede 
(“scanto folder”) a um endereço IP (“scanto FTP”) e a 
um endereço de correio eletrônico (“scanto e-mail”). 
Realizar a captura de imagem que deverão ser 
enviados diretamente a pasta da rede, através do 
próprio multifuncional, neste caso deve ser possível a 
informação, via painel de operação, de outros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total de 45.000 
(quarenta e cinco mil) 

páginas/mês 



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 
Comissão Permanente de Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2018 – CPL/ALEPA 
Processo Administrativo nº 007368/2017 

 

40   
Rua do Aveiro nº 130 (Praça Dom Pedro II), Bairro: Cidade Velha, Belém-PA. – Cep: 66.020-070 

Telefone: (91) 3213-4200 / CPL: (91) 3182-8423 / 3213-4261        

 

parâmetros por meio de digitação de textos, números 
e escolhas de opções a serem definidas. 
Alimentador automático de originais para cópia e 
digitalização – ADF 50 fls; Frente e verso Automático.  

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

Com base na proposta em que foi declarada vencedora, atendendo as especificações 
da cláusula segunda do presente instrumento contratual, bem como as determinações 
do Pregão Eletrônico nº 002/2018, fica a Contratante obrigada a pagar à Contratada o 
valor mensal de R$ __________ (extenso), perfazendo o valor global de R$ 
__________ (extenso) conforme especificações abaixo: 
 

Item Especificações Qtde. 
Franquia 
Mensal 
Mínima 

Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Mensal 

(R$) 

Valor 
Anual 
(R$) 

 
01 

 
Copiadora Multifuncional 
Laser ou Led Color A4 

 
01 

1.000 (mil) 
páginas/mês 
em preto e 

branco 
2.000 (duas 

mil) 
páginas/mês 

coloridas 

    

 
02 

Copiadora Multifuncional 
Laser ou Led 
Monocromática A3 + 
Finalizador 

 
03 

Total de 
90.000 

(noventa mil) 
páginas/mês

. 

    

 
03 

Copiadora Multifuncional 
Laser ou Led 
Monocromática A4 

 
01 

10.000 (dez 
mil) 

páginas/mês 

    

 
04 

Copiadora Multifuncional 
Laser ou Led 
Monocromática A4 

 
02 

Total de 
45.000 

(quarenta e 
cinco mil) 

páginas/mês
. 

    

VALOR GLOBAL (R$)  

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros para atender às despesas decorrentes deste Contrato estão 
previstos na dotação orçamentária, para o exercício de 2018, sob a seguinte 
classificação funcional programática: 
 
                         01.101 – Assembleia Legislativa do Estado do Pará 

       01.122.1453.8552 – Operacionalização das Ações Administrativas 
3000.00 – Despesas Correntes 
3300.00 – Outras Despesas Correntes 
3390.00 – Aplicação Direta 
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
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CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO 

Os equipamentos deverão ser entregues em conformidade com a solicitação da 
Assembleia Legislativa, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 
recebimento da Nota de Empenho, diretamente na sede deste Poder, situado à Rua do 
Aveiro, nº 130 - Cidade Velha, no horário das 8h às 14h; 
5.1. Os equipamentos serão recebidos pela Seção de Controle e Aquisição de Material, 
conjuntamente com a Seção de Reprografia, que terá a incumbência de aferir a 
quantidade, marca e as especificações exigidas neste Contrato, no Edital e na proposta 
comercial da Contratada. 
5.2. O recebimento dos equipamentos dar-se-á na forma abaixo: 

5.2.1. Recebimento Provisório: Os equipamentos serão recebidos provisoriamente 
no momento da entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com 
as especificações exigidas neste Contrato, no Edital e na proposta comercial da 
Contratada; 

5.2.2. Recebimento Definitivo: No prazo de até 5 (cinco) dias corridos, contados a 
partir do recebimento provisório, após a verificação das especificações dos 
equipamentos que, estando em conformidade com as exigências deste Contrato e sem 
nenhuma impropriedade explícita ou problemas com a instalação, configurações, testes 
dos equipamentos e adequação aos termos contratuais; 
 5.3. Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções dos equipamentos 
durante o período do recebimento definitivo, fica a contratada obrigada a efetuar as 
correções necessárias ou substituição dos equipamentos, no prazo máximo de 24 (vinte 
e quatro) horas, sem ônus para este Poder Legislativo; 
5.4. Após a conferência e o recebimento definitivo dos equipamentos é que deverá ter 
início o período de garantia e suporte técnico por parte da Contratada; 
5.5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso, e 
serem entregues em perfeito estado de funcionamento, sem marcas, amassados, 
arranhões ou outros problemas físicos, obedecendo rigorosamente as especificações 
estabelecidas neste Contrato, no Edital e na proposta comercial da Contratada, sendo 
que a inobservância desta condição implicará recusa formal, com a aplicação das 
penalidades contratuais. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA INSTALAÇÃO 

O prazo para a instalação dos equipamentos será de até 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da data da entrega; 
6.1.  A execução dos serviços de instalação e outros que por ventura venham a ocorrer, 
deverão acontecer, sempre que possível, de forma a não interromper ou prejudicar as 
atividades exercidas nos locais das instalações, devendo os serviços de maior vulto 
serem realizados fora do horário de expediente, após prévia autorização deste Poder 
Legislativo, sem custos adicionais para a contratante.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACESSÓRIOS E INSUMOS 
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A Contratada responsabilizar-se-á pelo fornecimento de estabilizadores de energia 
para as máquinas copiadoras com potência proporcional aos equipamentos a serem 
ligados; 
7.1. Como insumos serão fornecidos os tonners e grampos dos equipamentos sempre 
que requisitados pela Contratante, sendo no mínimo de 01 (um) tonner reserva, além 
dos que se encontram nas máquinas copiadoras. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CÓPIAS EXCEDENTES 

A Contratada com base nas disposições estabelecidas no Termo de Referência 
formulou sua proposta comercial, considerando o preço global anual para 148.000 
(Cento e Quarenta e Oito mil) cópias perfeitas nas máquinas monocromáticas coloridas. 
Ficando, portanto, o número de cópias consideradas imperfeitas abatidas da medição 
total. 
8.1. O valor de cada cópia excedente será 5% (cinco por cento) menor que o valor 
unitário contratado para cópias PERFEITAS. 
 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

Será da inteira responsabilidade da Contratada, durante o período de vigência 
contratual, realizar a assistência técnica dos equipamentos, incluindo reposição de 
peças/componentes, atendimento técnico e mão de obra qualificada, sem qualquer 
ônus para o Contratante;  
9.1. Os serviços de Assistência Técnica deverão ser realizados de 08:00 h às 14:00h, 
de segunda-feira a sexta-feira, com atendimento nos prazos abaixo determinados: 

a) Atendimento no local: No prazo máximo de 06 (seis) horas da solicitação deste 
Poder.  
b) Solução do problema: Terá o prazo máximo de 12 (doze) horas.  
c) Caso não seja possível cumprir o prazo acima determinado, a Contratada deverá 
comunicar por escrito ao fiscal do Contrato, justificando os motivos de ordem técnica 
que impossibilitam o cumprimento dos referidos prazos, caso a justificativa não seja 
aceita pela Contratante, estará à Contratada sujeita as penalidades legais, 
assegurando-lhe o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

10.1. Manutenção Preventiva: A manutenção Preventiva tem por objetivo prevenir a 
ocorrência de quebras ou defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito 
estado de funcionamento, devendo a manutenção ser efetuada nos termos e 
recomendações técnicas do fabricante do equipamento. Além das orientações 
recomendadas nos manuais e normas técnicas específicas para cada equipamento, a 
manutenção preventiva consistirá na realização das seguintes tarefas: 
         a) Regulagens;  

b) Ajustes mecânicos e eletrônicos;  
c) Lubrificações;  
d) Limpeza interna e externa; 
e) Teste geral de operação;  
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f) Substituição de peças e/ou dispositivos defeituosos, gastos ou quebrados pelo 
uso normal do equipamento; 

g) Outros serviços necessários à manutenção, que não foram mencionados neste 
Contrato. 

10.2. Manutenção Corretiva: A manutenção corretiva tem por finalidade tornar o 
equipamento em perfeito estado de funcionamento, mediante a substituição, quando 
for o caso, das peças que se apresentarem defeituosas e/ou execução de regulagens, 
ajustes mecânicos, eletrônicos e quaisquer outros serviços que se fizerem necessários 
ao perfeito funcionamento dos equipamentos;  

10.2.1. O prazo máximo para a execução da manutenção corretiva será de 06 (seis) 
horas, contado a partir da solicitação dos serviços pela Contratada;  

10.2.2. Não sendo possível o término da manutenção corretiva, no prazo de 06 (seis) 
horas do início do atendimento, e desde que devidamente justificado, a contratada 
deverá providenciar a substituição do equipamento por outro equivalente ou superior 
em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, em caráter provisório e temporário, e pelo 
prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, a substituição passará a ser definitiva. 
Este prazo será contado a partir da data da substituição do equipamento. Não será 
aceita em nenhuma hipótese a entrega de equipamento de menor capacidade, a título 
de substituição, estando, portanto, sujeita às penalidades previstas para o não 
cumprimento da exigência;  
10.3. Entende-se por início do atendimento, a hora de chegada do técnico ao local onde 
o equipamento estiver instalado;  
10.4. Entende-se por término da manutenção do equipamento, a sua disponibilidade 
para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde estiver instalado;  
10.5. Ao final de cada visita, o técnico da Contratada entregará um relatório 
circunstanciado do atendimento, mencionando: data e hora de abertura do chamado 
técnico, número do chamado técnico, data e hora do atendimento, os defeitos 
verificados, as providências adotadas, as recomendações e orientações técnicas, 
relatório este que deverá conter assinatura e carimbo do servidor desta Assembleia 
Legislativa;  
10.6. O equipamento objeto deste Contrato que apresentar o mesmo problema por mais 
de três vezes, em um período de 30 (trinta) dias corridos, ou cinco chamadas com 
problemas distintos deverá ser substituído por outro com as mesmas características e 
especificações; 
10.7. Caracterizada a necessidade da assistência técnica de qualquer dos 
equipamentos nas dependências da Contratada, esta assumirá a responsabilidade pela 
retirada, transporte e reinstalação do(s) equipamento(s), sem qualquer ônus para o 
Contratante. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses, 
consubstanciado no Art. 57, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO 
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O pagamento será efetuado à CONTRATADA pelo Departamento Financeiro da 
ALEPA, no prazo de até 30 (trinta) dias, sendo creditado na conta corrente (Banco:___, 
Ag:____ e C/C____) da Contratada, através de ordem bancária, mediante a 
apresentação da Fatura juntamente com a Nota Fiscal, emitida de acordo com a 
legislação fiscal vigente, e após a emissão do atestado de regularização dos serviços 
pelo setor incumbido da fiscalização e acompanhamento da execução deste contrato; 
12.1. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pelo fornecedor, 
de que encontra-se regular com suas obrigações, mediante apresentação das 
Certidões Negativas de Débito com o INSS, com o FGTS, Justiça do Trabalho (CNDT) 
e comprovante de regularidade fiscal para com as Fazendas Públicas Federal, Estadual 
e Municipal, se for o caso.  
12.2 Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento 
será sustado para que a contratada tome medidas necessárias, passando o prazo para 
o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo; 
12.3 Não efetuado o pagamento pela CONTRATANTE no prazo, e desde que não haja 
culpa da CONTRATADA, os valores correspondentes à fatura serão atualizados 
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observância ao art. 40, 
XIV, “c” da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações: 
 
EM = I x N x VP 
  
Onde:  
EM = Encargos Monetários  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento  
VP = Valor da parcela a ser paga  
I = Índice de atualização financeira = 0, 0001644, assim apurado:  
I = (TX/100)         I = (6/100)            I = 0,0001644  
          365                       365  
TX=Percentual da taxa anual = 6% 
  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO E DO REAJUSTE 
CONTRATUAL 

O presente Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores, desde que haja interesse da Administração da 
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas;  
13.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor pactuado, conforme disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei 
nº 8.666/93; 
13.2. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da vigência contratual, poderá a contratada 
fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGPM – Índice Geral de Preços do 
Mercado, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos 
utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da 
Lei nº. 8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei nº 10.192 de 14.02.2001.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Para garantir o cumprimento do presente Instrumento Contratual, a Contratante obrigar-
se-á: 
14.1. Permitir livre acesso dos técnicos da Contratada aos locais onde estiverem 
instalados os equipamentos, observadas as normas de segurança pertinentes; 
14.2. Preparar os locais para recebimento dos equipamentos; 
14.3. Rejeitar o equipamento bem que a Contratada entregar fora das especificações 
constantes neste Contrato; 
14.4. Efetuar, mensalmente, o pagamento das notas fiscais referentes aos serviços 
prestados; 
14.5. Utilizar as máquinas de conformidade com as instruções técnicas fornecidas pela 
Contratada. 
 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Fornecer máquinas novas com garantia de qualidade de cópias e impressões; 
15.2. Fornecer e manter estoque de insumos e materiais de consumo de boa qualidade, 
sem ônus adicional para esta Assembleia Legislativa, para o perfeito funcionamento 
das máquinas e na quantidade necessária para suprir a demanda (exceto papel), no 
prazo estabelecido neste Contrato; 
15.3. Fornecer máquinas, com peças, componentes e acessórios que estejam 
disponíveis no mercado, para imediato atendimento aos chamados para os reparos 
técnicos; 
15.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
as peças, componentes e acessórios em que se verificarem vícios, defeitos e/ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados; 
15.5. Instalar as máquinas nos setores indicados por este Poder Legislativo, 
obedecendo aos prazos estabelecidos neste Contrato; 
15.6. Fornecer, se necessário, transformadores e/ou estabilizadores no ato das 
instalações das máquinas, sem ônus adicionais para a Contratante; 
15.7. Orientar tecnicamente os responsáveis pela operação dos equipamentos, 
fornecendo os esclarecimentos necessários ao seu perfeito funcionamento; 
15.8. Responsabilizar-se por todo e qualquer transporte utilizado para remoção das 
máquinas que por ventura necessitem ser retiradas desta Casa de Leis, para qualquer 
que seja o reparo, sem ônus adicional para a Contratante e no prazo estabelecido neste 
Contrato; 
15.9. Fornecer e instalar máquinas com as mesmas características, ou superior, sem 
ônus adicionais para a Contratante, no local em que houver sido retirada a máquina 
para conserto; 
15.10. Efetuar medições mensais extraindo relatório demonstrativo do número de 
cópias, impressões e digitalizações produzidas no período, excluindo as cópias 
decorrentes de testes promovidas por técnicos da empresa contratada. As medições 
deverão ocorrer na presença de um servidor deste Poder Legislativo, e o relatório 
deverá ser assinado pelo técnico da Contratada e pelo servidor designado por esta 
Casa de Leis, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da medição; 
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15.11. Encaminhar, mensalmente, à esta Casa de Leis, demonstrativo de produção 
(cartões de leitura) das quantidades aferidas no mês correspondente, bem como os 
relatórios extraídos de cada máquina, para comprovação da execução do serviço; 
15.12. Responsabilizar-se por qualquer atendimento médico, acidente ou mal súbito 
que venha ocorrer com seus empregados nas dependências deste Poder; 
15.13. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na execução do objeto 
contratado; 
15.14. Entregar, no ato da instalação das máquinas, manual do fabricante, em 
português, impresso e encadernado, na quantidade de 01 (um) exemplar por máquina; 
15.15. Comprovar que possui e manterá durante toda a execução do Contrato, estrutura 
administrativa e técnica na Região Metropolitana de Belém, sendo essa última, própria 
ou terceirizada para serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas, que 
garantam a ininterrupta execução dos serviços e pleno cumprimento das obrigações 
contratuais, em especial no tocante aos prazos estabelecidos; 
15.16. Indicar Preposto para supervisão dos serviços contratados, sendo este o elo 
entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, devendo possuir poderes para solucionar 
problemas oriundos da relação contratual, sobretudo regularização de pendências. O 
Preposto terá a obrigação de se reportar, quando necessário, ao responsável pelo 
acompanhamento dos serviços da Administração e de tomar as providências 
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas na execução do 
Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES  

No caso da Contratada, deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações 
assumidas neste Contrato ou usar de má fé, ficará sujeita as penalidades abaixo 
discriminadas, assegurado seu direito ao contraditório e a ampla defesa.  

 
16.1. Advertência  
Advertência pelo não cumprimento de obrigações assumidas, desde que não interfira 
na execução ou na sua conclusão e não traga prejuízos econômicos e funcionais a este 
Poder;  

 
16.2. Multa  

16.2.1. De 0,1% sobre o valor total da Nota de Empenho a cada reincidência do 
motivo determinante da aplicação da penalidade de advertência;  

 
16.2.2. De 0,1% ao dia, sobre o valor total do objeto adjudicado, nos casos de atraso 

injustificado de até 05 dias nos casos de:  
I. retirada/aceite da Nota de Empenho.  
 

16.2.3. Após o 15º dia de atraso do prazo previsto para entrega ou substituição do 
objeto contratado, conforme estabelecido neste Contrato, sem justificativa aceita pela 
Administração, o objeto será considerado como inexecutado;  
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16.2.4. De 0,1% ao dia, sobre o valor total da Nota de Empenho, nos casos de atraso 
injustificado de até 05 dias nos casos de:  

I. Na entrega do objeto contratado;  
II. Na substituição do objeto contratado. 
 

16.2.6. De 10% sobre o valor da obrigação pendente nos casos de:  
I. entrega parcial do objeto contratado;  
II. não substituição do objeto recusado ou com vícios, desde que configure 
inexecução parcial;  
III. recusa injustificada em retirar/aceitar a Nota de Empenho, desde que configure 
inexecução parcial;  
IV. outras hipóteses inexecução parcial.  
 

16.2.7. De 15% sobre o valor total do objeto adjudicado, nos casos de:  
I. recusa injustificada em retirar/aceitar a Nota de Empenho desde que configure 
inexecução total;  
II. recusa injustificada em iniciar a entrega do objeto contratado;  
III. não substituição de objeto recusado ou com vícios, desde que configure 
inexecução total;  
IV. outras hipóteses de inexecução total do objeto.  
 

16.2.8. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra;  
 
16.2.9. O valor da multa aplicada será descontado do crédito devido à Contratada no 

mês em que a fase, parcela ou etapa do fornecimento for efetivamente concluída, caso 
o valor da multa seja superior ao crédito ou não haja crédito devido à empresa, a multa 
será cobrada administrativamente por este Poder, ou ainda judicialmente. 
  
16.3. Suspensão  
Pelo descumprimento, injustificado e/ou não aceito pela Administração, das obrigações 
assumidas neste Contrato, bem como, nos casos de inexecução total ou parcial do 
objeto, aplicar-se-á Suspensão Temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com este Poder, pelo período de até 02 (dois) anos, na seguinte graduação: 

I. Por 06 (seis) meses, pelo descumprimento, injustificado e/ou não aceito pela 
Administração, das obrigações assumidas neste Contrato;  
II. 01 (um) ano, nos casos de inexecução parcial do objeto contratado;  
III. 02 (dois) anos, nos casos de inexecução total do objeto contratado.  
 

16.4. Impedimento de Licitar 
Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, à Contratada que:  

I. apresentar documentação falsa;  
II. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 
Comissão Permanente de Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2018 – CPL/ALEPA 
Processo Administrativo nº 007368/2017 

 

48   
Rua do Aveiro nº 130 (Praça Dom Pedro II), Bairro: Cidade Velha, Belém-PA. – Cep: 66.020-070 

Telefone: (91) 3213-4200 / CPL: (91) 3182-8423 / 3213-4261        

 

III. não mantiver a proposta;  
IV. falhar ou fraudar na execução do objeto;  
V. comportar-se de modo inidôneo;  
VI. fizer declaração falsa;  
VII. cometer fraude fiscal. 

 
16.5. Declaração de Inidoneidade  
No caso de inexecução do objeto que configure ilícito penal, assim como no caso de a 
Contratada fraudar ou agir de má fé, será declarada a inidoneidade da contratada para 
licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DA RESCISÃO 

Por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições estabelecidas neste 
Contrato, assim como a ocorrência de qualquer das situações previstas nos incisos nºs. 
I a XI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá a CONTRATANTE rescindir o 
presente Contrato, independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, 
respondendo a CONTRATADA pela indenização por perdas e danos e pela multa 
compensatória de 10%, calculada sobre o valor total, atualizado, deste Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

Elegem as partes, o Foro da Comarca de Belém, Capital do Estado do Pará, para dirimir 
quaisquer dúvidas, pretensões ou direitos decorrentes do presente Contrato. 
 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato em 02 
(duas) vias de igual teor. 

 
Belém-PA,__ de _______ de 2018. 

 
 
 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 
Presidente, Deputado Márcio Desidério Teixeira Miranda  

CONTRATANTE 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 


