SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/2019
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
PROCESSO: 4798-98.2019.4.01.8010

A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU–SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, por intermédio do Pregoeiro Heron Cardias e
Silva designado pela Portaria nº 6890872, de 27 de setembro de 2018, torna público, a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico,
a ser realizado por meio da tecnologia da informação, pelo sistema de registro de preços, obedecidos os preceitos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto 7.892, de 23/01/2013 e do Decreto 8.538, de
06/10/2015, Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e demais legislações correlatas, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
locação de máquinas copiadoras no quantitativo de 13 (treze) máquinas, com todo o material de consumo incluso, exceto papel, e a prestação de assistência
técnica necessária ao perfeito e eficaz funcionamento dos equipamentos, para atender a necessidade da Sede da Seção Judiciária do Pará, de acordo com o
Anexo I (Termo de Referência) deste Edital.
1.2. A manutenção dos equipamentos é de inteira responsabilidade da contratada, não acarretando qualquer ônus para a contratante.
1.3. Em atendimento ao art. 48, inciso I, da Lei Complementar n. 123/2006, esta licitação é destinada EXCLUSIVAMENTE à participação de
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

2. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
Data: 05/09/2019
Horário: 10:00 (horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico exclusivamente microempresas e empresa de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei
Complementar n. 123/2006, previamente cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF e credenciados no site do
Comprasnet, por meio do sitio http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
3.3. O credenciamento junto ao comprasnet implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou
por seu representante, não cabendo a Seção Judiciária do Pará - responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
3.5. Não será permitida a participação de empresas:
a) suspensas de participar de licitação e impedido de contratar com a Administração Pública Federal, durante o prazo da sanção aplicada;
b) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação;
c) impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada (art. 7º da Lei nº 10.520/02 e art. 28 do Decreto nº 5.450/05);
d) proibidas de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;
e) proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;
f) quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
f.1) Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no
mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo
licitatório.
g) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

h) cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
i) que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
j) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
k) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
l) que estejam constituídas sob forma de cooperativas, tendo em vista as disposições contidas no Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério
Público do Trabalho e a União, devidamente homologado pelo juiz da 20ª Vara do Trabalho de Brasília-DF, nos autos do processo 01082-2002-020-10-00-0.
m) que constem do Cadastro Nacional
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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n) que constem do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
o) que constem da Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
3.6. A licitante ficará obrigada a manter válidos todos os documentos relativos à regularidade de Cadastramento no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF durante todo o procedimento licitatório, bem como durante o período da execução dos compromissos assumidos (art. 55, Inc. XIII da Lei
n.º 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520/2002).

4. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
4.1. O Pregoeiro e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:
a) na data e no horário estabelecidos no item 2 do Edital, o pregoeiro efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO”
através do site www.comprasnet.gov.br;
b) abertas as propostas, o pregoeiro verificará a conformidade de cada item com os requisitos estabelecidos;
c) caso o pregoeiro entenda que o item não atende aos requisitos estabelecidos no edital, este será desclassificado;
d) O pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
d.1) Não sendo aceito, o pregoeiro, por intermédio do sistema eletrônico, poderá encaminhar contraproposta objetivando a redução do preço ofertado ou
proceder à recusa da proposta;
d.2) O pregoeiro não está obrigado a aceitar qualquer valor inferior ao valor de referência, podendo recusar valor abaixo do valor de referência com o objetivo
de obter preço mais vantajoso.
e) havendo recusa de aceitação por parte da primeira colocada, o pregoeiro recusará sua proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente
classificada no item, e assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;
f) obtida uma proposta de preços julgada aceitável, o pregoeiro consultará a base de dados do SICAF para verificar se a sua autora preenche os requisitos
habilitatórios fixados no Edital, concernentes à regularidade fiscal e à demonstração da boa situação financeira;
g) verificado o desatendimento pela licitante de qualquer dos requisitos de habilitação, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento
das exigências habilitatórias por parte da licitante imediatamente classificada no item, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda os
termos do Edital;
h) encerrada a fase de habilitação do certame e, não havendo quem pretenda recorrer, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação em favor da(s) licitante(s)
julgada(s) vencedora(s);
i) manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será encaminhado para fins de adjudicação e homologação do resultado após
o transcurso da fase recursal.
4.2 - A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
4.3 - 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.
4.4 - Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no Edital, bem como o preenchimento
das exigências habilitatórias, poderá o pregoeiro, a seu exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, hipótese em que comunicará às licitantes, desde logo, a
data e o horário em que o resultado do julgamento será divulgado no sistema eletrônico.
4.5 - O pregoeiro e a autoridade superior da Seção Judiciária do Pará poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a
complementar a instrução do processo, isso em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando aos licitantes prazos para atendimento,
vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.
4.6 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos
documentos apresentados mediante despacho fundamento, registrado em ata.

5 - DA PROPOSTA
5.1 – A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta comercial, exclusivamente, por meio eletrônico para o sistema
“PREGÃO ELETRÔNICO” do site www.comprasnet.gov.br, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de proposta.
5.2 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
5.3 – A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar valores, marca, fabricante, quantidade, prazos de validade, de garantia e de entrega,
no que for aplicável, bem como os valores unitários e o total, e a descrição complementar, sob pena de desclassificação de sua proposta.

5.3.1 – Na Descrição Complementar a licitante deverá informar o modelo, se for o caso, e a especificação do objeto cotado.
5.4 - Os preços ofertados deverão, obrigatoriamente, contemplar todos os impostos, fretes, taxas, custo com envio e retirada de amostras, substituição de
materiais e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
5.5 – A licitante deverá fixar os preços em moeda nacional, com apenas duas casas decimais.
5.5.1 – Para efeito de contratação, a licitante melhor classificada que tenha descumprido a exigência constante deste subitem, terá os valores arredondados para
duas casas decimais, sendo que o arredondamento será realizado apenas com o desprezo de qualquer valor após a segunda casa decimal.
5.6 - As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública.
5.6.1 – Decorrido o prazo de validade das propostas, sem que tenha ocorrido a homologação da licitação, ficam os licitantes liberados dos compromissos
assumidos.
5.7 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante, antes do término da fase de lance, importa a desclassificação da proposta.
5.8 – Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
5.9 – Os produtos cotados terão validade e garantia de no mínimo um ano, contados do recebimento definitivo.
5.10 – A proposta que estiver em desacordo com o solicitado será recusada.
5.11 – A licitante será a responsável pela realização dos serviços, vedada a subcontratação.
5.12 - Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

6 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
6.1. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
6.1.1. Caso o pregoeiro entenda que o preço pode ser inexequível, concederá prazo para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta, este prazo não
poderá ser inferior a 24 (vinte e quatro) horas.
6.1.2. A comprovação da exequibilidade deverá ser feita através de documentos. Não será aceito declaração da licitante afirmando que o preço é exequível.
6.2. Será desclassificada a proposta de qualquer licitante que não encaminhar dentro dos prazos estabelecidos no edital os documentos solicitados ou
não responder ao questionamento feito pelo pregoeiro no Chat.
6.3. Será desconsiderada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
6.4. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
6.5. Será desclassificada a proposta que não atenda às exigências do edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, ou
descumpram qualquer prazo estabelecido.
6.6. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Seção Judiciária do Pará ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas
estranhas a ele, para orientar sua decisão.
6.7. Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a este Edital.
6.8. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, o Pregoeiro solicitará da respectiva licitante o
encaminhamento dos documentos de habilitação.
6.9. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
6.9.1 A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

7. DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)
7.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
7.1.1. Os lances deverão ser formulados pelo VALOR TOTAL proposto.
7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3. Os licitantes somente poderão oferecer lances inferiores ao último por eles ofertado e registrado pelo sistema.
7.4 - Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá para efeito de classificação aquele que for registrado em primeiro lugar.
7.4.1. Em não havendo lance o desempate será decidido pelo pregoeiro, após a fase de lances, quando serão enviadas mensagens, via chat, aos licitantes em
igual condição para apresentarem lance único através do sítio Comprasnet (campo Anexos da Proposta).
7.5. Durante o transcurso da sessão pública o pregoeiro enviará mensagens, via chat, aos licitantes, mas estes só poderão se comunicar com o pregoeiro por
iniciativa deste, após o encerramento da fase de lances.
7.6. A etapa de lances será encerrada a qualquer momento, dentro do tempo aleatório, pelo sistema eletrônico. O tempo aleatório poderá chegar a até 30 (trinta
minutos).
7.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá, obrigatoriamente, declarar no COMPRASNET esta condição, sob pena de não usufruir o direito
constante do subitem anterior.
7.7.1. O sistema do Comprasnet possui o campo próprio para declaração da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.7.2. A declaração será impressa e juntada aos autos.
7.8. O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.9. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.9.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente
após comunicação aos participantes pelo próprio Comprasnet – Pregão Eletrônico.
7.10. Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas neste Edital.

8. DA HABILITAÇÃO
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.1.1. SICAF;
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas–CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo CNJ-Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União–TCU;
8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.2. Constitui condição de habilitação a apresentação dos seguintes documentos:
8.2.1. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;
8.2.2. Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º
da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), anexo IV; (todos os licitantes devem apresentar);
8.2.3. Declaração de que a empresa licitante conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação;
8.2.4. Declaração de elaboração independente de proposta;
8.2.5. Declaração de que não contratará durante a vigência da avença decorrente deste certame empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça;
8.2.6. Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e
IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
8.2.7. Declaração informando que tem ciência do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no
art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
8.2.8. Declaração de que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT;
8.2.9. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF (emitido pela Caixa Econômica Federal);
8.2.10. Certidão Negativa de Débito (CND) ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN (emitida pelo INSS em conjunto com a Receita
Federal do Brasil);
8.2.11. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal do Brasil (emitida pela Receita
Federal do Brasil em conjunto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional);
8.2.12. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) (emitida pela Justiça do Trabalho);
8.2.13. Certidão de regularidade junto a Fazenda Municipal (expedida pela Secretaria de Fazenda Municipal);
8.2.14. Relativos à Habilitação Jurídica, conforme o caso, a licitante deverá apresentar (só para as empresas não cadastradas no SICAF ou com cadastramento
vencido):
8.2.14.1. registro comercial, no caso de empresa individual;
8.2.14.2. ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
8.2.14.3. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
8.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.
8.4. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
8.5. Será inabilitada a licitante que deixar de atender qualquer exigência de habilitação.

9. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS
9.1. As declarações solicitadas deverão ser enviadas observando-se:
9.1.1. Aquelas que fazem parte do Sistema do Comprasnet serão solicitadas pelo sistema e deverão ser enviadas no momento do envio da proposta;
9.1.2. Aquelas que não constam do sistema do Comprasnet, serão solicitadas pelo pregoeiro e deverão ser feitas no Chat.
9.2. Para as licitantes cadastradas no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, o Pregoeiro verificará, através de consulta on line ao
sistema SIASG/SICAF, a regularidade da licitante, imprimindo a “Declaração de Situação”, que instruirá o processo.
9.3. Após solicitação do Pregoeiro, a licitante cadastrada no SICAF ou não terá o prazo de 2 (duas) horas para anexar ao sistema do Comprasnet, no campo
enviar anexo e após o pregoeiro convocar anexo, todos os documentos de habilitação discriminados pelo pregoeiro.
9.3.1. Os documentos deverão ser anexados em arquivo único, podendo o arquivo ser compactado.
9.3.2. Caso o pregoeiro entenda necessário poderá fazer novas convocações para envio de anexo, inclusive com extensão de prazo.
9.4. Caso o pregoeiro solicite, via chat, o original ou cópia autenticada de qualquer documentação, esta deverá ser remetida por Sedex, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro horas) após o término da Sessão, para o endereço: Justiça Federal no Pará - Seção de Compras e Licitações, Rua Domingos Marreiros, 598,
Umarizal, Belém/PA, Cep. 66055-210.
9.4.1. A empresa poderá entregar a documentação diretamente ao pregoeiro.
9.5. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou por publicação em
órgão de Imprensa Oficial.
9.6. Havendo alguma restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização.
9.6.1. A não-regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002,
sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
9.7. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.8. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado, e também devidamente consularizados.
9.9. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados.
9.10. O descumprimento de qualquer prazo implicará na inabilitação do licitante.

10. DO JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
10.1. O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados por ITEM atendendo critérios objetivos.
10.2. Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas no edital.
10.3. No julgamento e adjudicação do objeto desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas empresas licitantes, devendo ser declarada
vencedora aquela que, tendo apresentado o menor preço aceito pelo pregoeiro, seja também considerada habilitada.
10.4. A homologação será realizada pelo Diretor da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Pará.

11 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1 – A Seção Judiciária do Pará não tem definição imediata de aquisição para as quantidades registradas, considerando que os pedidos ocorrerão mediante
demanda da Unidade Requisitante.
11.2 – Homologado o resultado da licitação e disponibilizada a Ata de Registro de preços, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a licitante vencedora,
observado o disposto no art. 11 do Decreto 7.892/13, deverá assiná-la eletronicamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do envio da
notificação, que será expedida para o e-mail indicado na proposta de preços, sob pena de decair do direito a ter o seu preço registrado.
11.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação seja apresentada ainda durante o
transcurso do interstício inicial, e, na hipótese de ocorrência de motivo justo e aceito pela Seção Judiciária do Pará.
11.4 – Desde que atendidos os pressupostos dos artigos 11 e 26 do Decreto nº 7.892/13, serão registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que
aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante mais bem classificado; segundo a ordem de classificação baseada na última proposta apresentada
durante a fase competitiva, que deverá ser observada para fins de eventual contratação.
11.5 – A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.
11.6 – A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas no Decreto nº 7.892/13, e na Lei nº 8.666/93.
11.6.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
11.6.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
11.6.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

11.6.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
11.6.5. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
11.7 – Os licitantes deverão manter as mesmas condições de habilitação consignadas no edital, durante toda a vigência da ata.
11.8 – A Administração poderá convocar o licitante subsequente na ordem de classificação para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, caso a
Contratada apresente alguma irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, ou
em qualquer outra hipótese de cancelamento do registro prevista nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/13.
11.9 – Ficará a cargo do gestor da Ata de Registro de Preços fiscalizar o cumprimento, pela CONTRATADA, dos requisitos de sustentabilidade
estabelecidos no Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ), em conformidade com a Resolução CNJ 201/2015 de 03/05/2015, c/c a IN nº 01/2010-MPOG,
de 19/10/2015.

12 – DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA
12.1 – A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à disciplina do Decreto n° 7.892/13, conforme previsto
na Ata de Registro de Preços anexa ao Edital.
12.2 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666/93, sem prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.

13. DA CONTRATAÇÃO
13.1. O presente Edital fará parte integrante e inseparável do Contrato a ser firmado com o licitante vencedor.
13.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá:
13.2.1. manter as mesmas condições de habilitação demonstradas por ocasião da licitação;
13.2.2. A licitante terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para retirar a Nota de Empenho, contado da notificação.
13.3. Após a retirada da nota de empenho a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do contrato.
13.3.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração.
13.4. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando o às penalidades deste Edital.
13.5. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar os licitantes
remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto
aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.
13.5.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando o às penalidades deste Edital;
13.5.2. O disposto no subitem anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2º, da Lei n. 8.666/93, que não aceitarem a contratação,
nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao preço e prazo.
13.6. Nos termos da Lei nº 8.666/93, constituirá documento de autorização para a execução dos serviços o Contrato assinado.
13.7. O contrato poderá ser repactuado, visando à adequação aos novos preços de mercado, condicionado à demonstração analítica da variação dos componentes
de custos do Contrato, devidamente justificada, de conformidade com o Decreto n.º 2.271, de 07.07.97, ou outros dispositivos legais que venham a ser editados
pelo Poder Público, em complementação ou substituição à mencionada norma. Será observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data do
orçamento a que a proposta se referir, considerando-se como data do orçamento a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que
estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta.

14. PAGAMENTO
Ver CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO–do Contrato (anexo V).

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ver CLÁUSULA DÉCIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA–do Contrato (anexo V).
16. DAS PENALIDADES APLICÁVEIS À LICITANTE
16.1. Em caso de descumprimento das obrigações previstas neste instrumento, o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até cinco anos, conforme o art. 7º da Lei n. 10.520/2002, regulamentada pelo art. 28 do Decreto
n. 5.450/2005.

16.2 - Com fundamento no artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais
e multa a licitante que:
1. não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
2. deixar de entregar documentação exigida no Edital;
3. apresentar documentação falsa;
4. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. falhar ou fraudar na execução do objeto;
6. não mantiver a proposta;
7. comportar-se de modo inidôneo;
8. fizer declaração falsa;
9. cometer fraude fiscal.
16.3 - As sanções de multa poderão ser aplicadas à Licitante juntamente com a de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a
Administração e impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
16.4 - As multas serão cobradas conforme demonstrado no quadro abaixo:
Ocorrência

Penalidades que poderão ser aplicadas

Não assinar o Contrato.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor total adjudicado.

Não receber a nota de empenho.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor total empenhado.

Deixar de entregar documentação exigida no Edital.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor total adjudicado.

Ensejar o retardamento da execução do objeto.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor total adjudicado.

Não mantiver a proposta.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor total adjudicado.

Comportar-se de modo inidôneo.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor total adjudicado.

Fizer declaração falsa.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor total adjudicado.

Apresentar documentação falsa.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor total adjudicado.

Cometer fraude fiscal.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor total adjudicado.

Inexecução total do objeto

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor total adjudicado.

Inexecução parcial do objeto

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre a parte não executada.

Pela recusa da contratada em substituir o serviço rejeitado.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor total adjudicado.

Atraso na execução do objeto, considerando os prazos fixados neste edital,
onde não se comine outra penalidade.

Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, aplicada sobre o valor
adjudicado, limitada a 20 (vinte) dias.

Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei, no edital do
pregão n. 08/2018, onde não se comine outra penalidade.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor total adjudicado.

16.5 - Para efeito de cálculo da multa, quando o objeto não for adjudicado, será considerado o valor total estimado pela Administração para contratação.
16.6 - Caso a licitante não possa cumprir os prazos estipulados para a prestação, total ou parcial, do objeto contratado, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições avençadas; e de impedimento de sua execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento
contemporâneo a sua ocorrência.
16.7 - A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo de prestação do serviço do objeto licitado, deverá ser encaminhada à SECAD (Secretaria de
Administração), até o vencimento do prazo de prestação inicialmente estipulado, ficando a critério do Contratante a sua aceitação.
16.7.1 - Vencido o prazo proposto, sem a entrega do material, total ou parcialmente, o Contratante oficiará à Contratada comunicando-lhe a data-limite para a
regularização de sua prestação. A partir dessa data considerar-se-á inadimplência, sendo-lhe aplicadas as sanções cabíveis.
16.8 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante pela Contratada serão deduzidos dos valores a serem pagos ou recolhidos mediante GRU em
favor da Justiça Federal – Seção Judiciária do Pará ou cobrados judicialmente.
16.9 - A Contratada inadimplente que não tiver valores a receber do Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para
recolhimento da multa, na forma estabelecida no item anterior.
16.10 - A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, mediante o qual se garantirá o
contraditório e a ampla defesa.

17. DOS RECURSOS, DA REPRESENTAÇÃO E DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
17.1 – Dos atos do pregoeiro ou da autoridade competente da Seção Judiciária do Pará caberá recurso, nos termos do artigo 4º, inciso XVIII, da Lei n.
10.520/2002.

17.2 - Declarada a vencedora, qualquer licitante, no final da sessão, poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de três dias consecutivos para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarazões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. O recurso não terá efeito
suspensivo.
17.3 - Decairá do direito de recorrer, a licitante que não se manifestar imediata e motivadamente no momento em que o Pregoeiro declarar o vencedor.
17.4 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
17.5 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
17.6 - Decidido(s) o(s) recurso(s), a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, de acordo com o inciso XXI do Art.
4º da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002.
17.7 – A licitante poderá representar, no prazo de 5 (cinco) dias da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação, nos casos em que não
caiba recurso hierárquico.
17.8 – A licitante poderá pedir reconsideração, de decisão de autoridade superior, na hipótese de ser declarada inidônea para licitar ou contratar com
a Administração Pública.

18. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
18.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste
Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl.pa@trf1.jus.br.
18.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
18.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
18.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada
para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico cpl.pa@trf1.jus.br.
18.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br para conhecimento
da sociedade em geral e dos licitantes.
18.6. Qualquer documento enviado via e-mail deverá, obrigatoriamente, ser confirmado seu recebimento através dos telefones (91) 3299-6156 e (91) 32120763.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. Serão desclassificadas ou inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem
irregularidades insanáveis.
19.2. A Seção Judiciária do Pará poderá adiar ou revogar a presente licitação, por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado,
pertinente e suficiente a justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, ficando, nesse último caso, desobrigada de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5450/2005.
19.3. Aos interessados nos atos decorrentes desta licitação e posterior contratação de seu objeto, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.
19.4. As decisões do pregoeiro serão consideradas definitivas somente após terem sido homologadas pela autoridade competente da Seção Judiciária do Pará.
19.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
19.6 - O Edital também se encontra disponível na Seção de Compras e Licitações no edifício sede, 2º andar, Rua Domingos Marreiros, 598, Bairro Umarizal,
Belém-PA, ou ainda na “HOMEPAGE” da Seção Judiciária do Pará na Internet (www.jfpa.jus.br).
19.7. ATENÇÃO: Fica instituída a assinatura eletrônica de documentos, conforme Resolução PRESI SECGE 16, de 03/09/2014. Para tanto, os representantes
das empresas vencedoras, após a homologação do Certame, deverão obrigatoriamente, se cadastrar no acesso externo do Sistema Eletrônico de informações
(SEI) no endereço: https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0, sob pena de aplicação das
penalidades previstas neste Edital.
19.7.1. Após o cadastro no SEI as respectivas unidades poderão disponibilizar o acesso para a licitante assinar os documentos, nos prazos estipulados neste
Edital.
19.8. Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
ANEXO II – VALORES ESTIMADOS E QUANTIDADES
ANEXO III - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
ANEXO IV -– MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO V -– MINUTA DE CONTRATO

Izabel Cristina de Melo Amorim
Seção de Compras e Licitações

Documento assinado eletronicamente por Izabel Cristina de Melo Amorim, Supervisor(a) de Seção, em 16/08/2019, às 15:17 (horário de Brasília),
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
8703777 e o código CRC C15B0A62.

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MULTIFUNCIONAIS a fim de suprir as necessidades desta Seção Judiciária do Pará. O serviço inclui o fornecimento de máquinas multifuncionais para
execução de: impressão, cópias, digitalização, bem como, acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis (toner, cilindro) e assistência técnica
no município atendido e serviços correlatos, inclusive fornecimento de peças, componentes (toner, cilindro, revelador etc.), e quaisquer outros elementos
necessários à prestação dos serviços ora pretendido, exceto papel.
2. JUSTIFICATIVA: Atender à demanda dos serviços de cópias, impressões e digitalizações visando proporcionar condições essenciais ao bom
funcionamento e desenvolvimento das atividades da Seção Judiciária do Pará.
3. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS: Os equipamentos, objeto desta contratação, deverão atender, no mínimo, as
seguintes especificações:
- Equipamentos novos;
- Velocidade de 30 cópias por minuto;
- Cópia duplex (frente e verso);
- Resolução mínima de 600 X 600 dpi;
- Capacidade de ampliação e redução;
- Seleção automática de bandejas;
- Alimentador automático de originais;
- Capacidade da gaveta principal para 250 folhas;
- Gaveta para papel de formato A4 e Ofício;
- Função Stand By (economia de energia);
- Capacidade para 10.000 (dez mil) cópias/mês; e
- Impressão através de USB.
4. ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: A empresa contratada se responsabilizará pela entrega e instalação dos equipamentos nesta
Seccional, na quantidade abaixo relacionada, bem como com a realização dos testes de conformidade, a fim de colocar os equipamentos em perfeitas
condições de funcionamento:
Item

LOCAL

ENDEREÇO

QUANT. DE MÁQUINAS

01

Belém

Rua Domingos Marreiros nº 598, Bairro Umarizal.

13

5. FRANQUIA MENSAL DE CÓPIAS: O valor mensal do contrato deverá ser baseado na franquia mensal de cópias, descrita no quadro abaixo:
LOCAL

QUANTIDADE DE MÁQUINAS

FRANQUIA MENSAL PARA A TOTALIDADE DE MÁQUINAS

Belém

13

32.500

6. CÓPIAS EXCEDENTES: A empresa contratada deverá considerar a franquia mensal de cópias, descrita no item anterior, para efeito de cobrança das
cópias excedentes.
6.2. As cópias excedentes somente serão cobradas se o somatório das cópias de todas as copiadoras ultrapassarem o quantitativo especificado no
quadro acima.
6.1. O valor da cópia excedente será obtido da seguinte forma:
Valor da Copia Excedente = Valor Mensal do Contrato
32.500 (Franquia Mensal)
7. PRAZO PARA INSTALAÇÃO E INÍCIO DOS SERVIÇOS: A empresa contratada terá o prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, a partir da ciência da
Nota de Empenho, para proceder à instalação completa dos equipamentos.
7.1. Para efeito de pagamento, os serviços terão início a partir da instalação.
8. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Os serviços de assistência técnica deverão ser prestados por pessoas devidamente habilitadas e credenciadas pela Contratada
no local de instalação dos equipamentos.

8.1. Manutenção Preventiva: Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nos
equipamentos.
8.1.1. A manutenção preventiva será realizada pela Contratada, ou por empresa credenciada pela mesma.
8.2. Manutenção Corretiva: Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar o equipamento em perfeito
funcionamento, compreendendo, inclusive, a substituição de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com manuais e normas técnicas especificas.
8.2.1. A manutenção corretiva será realizada em dias úteis, no horário compreendido entre as 08:00 e 18:00 horas, a pedido da Contratante, no local de
instalação dos equipamentos.
8.2.2. O início do atendimento pela contratada não poderá ultrapassar o prazo de 04 (quatro) horas, contado a partir da solicitação efetuada pela Contratante,
inclusive para troca de cilindro de tonner.
8.2.3. A partir do início do atendimento, a Contratada terá o prazo Maximo de 48 (quarenta e oito) horas para solucionar o problema do equipamento.
Entende-se por início do atendimento a hora de chegada do técnico ao local onde está instalado o equipamento. A partir do referido prazo, caso não haja
solução do problema a Contratada deverá proceder à substituição do equipamento dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.2.3.1. A Contratada não poderá, em nenhuma hipótese, solicitar via telefone, informações a servidores desta Seccional/PA acerca de problemas nos
equipamentos, por quaisquer meios de comunicação, uma vez que cabe ao técnico credenciado da mesma verificar as desconformidades de forma presencial.
8.2.4. A Contratada deverá substituir, no prazo 5 (cinco) dias úteis, o equipamento já instalado, por um novo, caso ocorra mais de 03 (três) chamadas para
manutenção corretiva referente ao mesmo problema ou 05 (cinco) chamadas para manutenção corretiva referentes a problemas distintos, que comprometam o
funcionamento normal do equipamento, dentro de qualquer período de 30 (trinta) dias.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A Contratante obriga-se a:
9.1. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada para montagem e instalação dos equipamentos, bem como para reparos, substituição de peças e
serviços de assistência técnica durante o prazo de vigência do contrato;
9.2. Impedir que terceiros executem quaisquer serviços técnicos relacionados ao objeto desta contratação, durante a vigência do contrato;
9.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados credenciados da Contratada;
9.4. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade constatada na durante a prestação dos serviços;
9.5. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto desta contratação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos;
9.6. Efetuar o pagamento devido a Contratada, nas condições estabelecidas no contrato.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A Contratada obriga-se a:
10.1. Manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento e nas quantidades exigidas, substituindo aqueles que apresentarem defeitos regulares,
bem como fornecer todos os seus acessórios e componentes;
10.2. A Contratada será a única responsável por todo e qualquer dano causado ao patrimônio da Contratante, quando decorrente do fornecimento, instalação,
ativação, realização de testes e prestação de serviços de assistência técnica nos equipamentos por ela locados;
10.3. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório da licitação;
10.4. Empregar pessoal habilitado para a execução dos serviços;
10.5. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas a seus empregados, decorrentes da execução dos serviços, tais como: salário, seguros de acidente,
taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas.
10.6. Manter os seus empregados, quando no interior do Edifício-Sede da Contratante, identificados e sujeitos às normas disciplinares respectivas, porém sem
qualquer vínculo empregatício com a Contratante;
10.7. Exercer fiscalização permanente sobre os serviços executados, objetivando manter elevado padrão de qualidade dos serviços.
10.8. Orientar os técnicos da Empresa a colher, após o atendimento de cada chamado, à assinatura do servidor solicitante da troca de tonner ou outro serviço
na respectiva solicitação (SIATE), entregando em seguida a referida solicitação ao Servidor da SESEG para a devida baixa.
10.9. A contratada poderá, se achar conveniente, deixar sob a guarda do setor responsável pelo contrato (SESEG), o quantitativo de cilindros de tonner
equivalente a 1/3 do total dos equipamentos instalados, para reposição imediata, como forma de evitar a descontinuidade dos serviços.
10.10. A contratada deverá, por solicitação do Contratante, providenciar o recolhimento dos cilindros de tonner já utilizados (vazios), dando aos mesmos o
destino previsto na legislação para descarte dos referidos materiais.
10.11. A contratada autoriza a utilização itinerante dos equipamentos quando da realização de mutirões de audiências em outras localidades e/ou a bordo de
embarcações, garantido o suprimento necessário para a prestação ininterrupta dos serviços.
11. DAS PENALIDADES
Com fundamento no artigo 9º da Lei 10.520/2002 c/c 87 da Lei n.º 8.666/93, a Contratante poderá aplicar a sanção de Advertência a Contratada pela
inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.
11.1.Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das cominações legais e multa, a Contratada que:
•

não assinar o contrato;

•

deixar de entregar documentação exigida no Edital;

•

apresentar documentação falsa;

•

ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

•

não mantiver a proposta;

•

falhar na execução do contrato;

•

fraudar na execução do contrato;

•

comportar-se de modo inidôneo;

•

cometer fraude fiscal;

•

fizer declaração falsa.

11.2. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Licitante juntamente com a de advertência e impedimento de licitar e contratar com a União.

11.3. As multas serão cobradas conforme demonstrado no quadro abaixo:
Ocorrência

Penalidades que poderão ser aplicadas

Deixar de instalar os equipamentos no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, Multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso, aplicada sobre o valor total do
contados da ciência da Nota de Empenho.
contrato, limitada a 10 (dez) dias.
Ultrapassar o prazo de 04 (quatro) horas, contado a partir da solicitação efetuada, Multa de 3% (três por cento), por ocorrência, aplicada sobre o valor total do
para início do atendimento a manutenção corretiva.
contrato.
Deixar de substituir cilindro de tonner no prazo de 04(quatro) horas, a partir da Multa de 3% (três por cento), por ocorrência, aplicada sobre o valor total do
solicitação do contratante.
contrato
Deixar de substituir o equipamento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso não
Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso, aplicada sobre o valor total do
consiga, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, solucionar o problema do
contrato, limitada a 10 (dez) dias.
equipamento que apresentou defeito.
Deixar de substituir, no prazo 5 (cinco) dias úteis, o equipamento já instalado, por
um novo, caso ocorram mais de 3 (três) chamadas para manutenção corretiva
Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso, aplicada sobre o valor total do
referente ao mesmo problema ou 5 (cinco) chamadas para manutenção corretiva
contrato, limitada a 10 (dez) dias.
referentes a problemas distintos, que comprometam o funcionamento normal da
copiadora, dentro de qualquer período de 30 (trinta) dias.
Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei, no edital do Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso, aplicada sobre o valor total do
pregão eletrônico e no contrato, onde não se comine outra penalidade.
contrato, limitada a 10 (dez) dias.

11.4. Caso a Contratada não possa cumprir os prazos estipulados para a prestação, total ou parcial, do(s) serviço(s), deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato; e de impedimento de sua execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento
contemporâneo a sua ocorrência.
11.5.A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo de execução dos serviços, deverá ser encaminhada à SECAD (Secretaria de Administração), até o
vencimento do prazo de prestação inicialmente estipulado, ficando a critério do Contratante a sua aceitação.
11.6. Vencido o prazo proposto e aceito pela Administração, sem prestação do serviço, total ou parcialmente, o Contratante oficiará à Contratada
comunicando-lhe a data-limite para a regularização de sua prestação. A partir dessa data considerar-se-á inadimplência, sendo-lhe aplicada as sanções
cabíveis.
11.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Contratante pela Contratada serão deduzidos dos valores a serem pagos ou recolhidos mediante GRU em
favor da Justiça Federal – Seção Judiciária do Pará ou cobrados judicialmente.
11.8. A Contratada inadimplente que não tiver valores a receber do Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para
recolhimento da multa, na forma estabelecida no parágrafo anterior.
11.9. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, mediante o qual se garantirá o
contraditório e a ampla defesa.
11.10. A aplicação das aludidas multas não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
11.11. A aplicação de qualquer sansão administrativa não exime a Contratada da responsabilidade civil e/ou criminal, se for o caso.
12. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: Durante a vigência do Contrato, a prestação dos serviços será acompanhada e fiscalizada por
servidor especialmente designado para tal finalidade que será encarregado da Planilha de Controle de Cópias/Digitalizações a serem contabilizadas
mensalmente até o quinto dia útil do mês para fins de acompanhamento e pagamento.
12.1. O Executor do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, procedendo à juntada de documentos relevantes no processo administrativo pertinente ao
contrato;
12.2. As decisões e providências, que ultrapassem a competência do Executor do Contrato, deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil,
para a adoção das medidas convenientes.
12.3. O Executor do Contrato, em caso de qualquer infringência contratual não justificada pela contratada, procederá à apuração da penalidade em que recaiu
a contratada, oficiando à mesma para dar-lhe a faculdade de defesa, e após lavrará relatório e considerações, encaminhando à Diretoria do Foro para decisão
quanto à aplicação ou não da penalidade.
13. DA VIGÊNCIA: A presente contratação terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos períodos, observado o interesse das partes, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, conforme inciso IV do Artigo 57 da Lei
8.666/93.

Belém/PA, 19 de junho de 2019.
Paulo Alex da Costa Pena
Supervisor da Seção de Serviços Gerais – SESEG

ANEXO II
VALORES ESTIMADOS E QUANTIDADES
Descrição

Quant. de
máquinas

Máquina Copiadora
–Belém/Pa

13

Valor da cópia
excedente(R$)

Valor unitário de uma
máquina (R$)

Valor mensal para
totalidade de
máquinas (R$)

0,14

350,00

4.550,00

VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO

R$-54.600,00

ANEXO III
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

________________________________________________________ (SERVIDOR) declara que, nesta data, houve o recebimento definitivo dos equipamentos
objeto do Pregão nº 19/2019, bem como foram concluídos os procedimentos de instalação dos mesmos pela Contratada, ocorrendo o início dos serviços.

_______, ____ de _________ de 2019.
____________________________
SERVIDOR

ANEXO IV
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2019
PROCESSO Nº 0004798-98.2019.4.01.8010
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/2019

A União, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, com registro no CNPJ/MF nº 05.421.948/000134 e sede na Rua Domingos Marreiros nº 598 - Bairro do Umarizal, cidade de Belém-PA, neste ato representada pelo Diretor da Secretaria Administrativa, Sr.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, no uso de suas atribuições, resolve REGISTRAR O PREÇO ofertado pelo fornecedor abaixo relacionado, nos termos da Lei n.
8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/2002; Lei 8.078/90 (Código do Consumidor), e dos Decretos nº 7.892/13, 3.555/00, 5.450/05 e 3.722/01, Resolução n.
15, de 02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, do Exmo Sr. Desembargador Federal Presidente do TRF 1ª Região e Processo
Administrativo nº 0004798-98.2019.4.01.8010, conforme quadro abaixo:

Objeto:
Fornecedor:
CNPJ:
Endereço:
Representante Legal: – CPF:
Telefone: (XX)
Item

Especificação

E-mail:
Local de Entrega

Qtde

Un

Marca

Valor unitário registrado (R$)

Este Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura no presente documento, não admitida prorrogação.
A proposta da empresa fornecedora, bem como o edital e anexos do Pregão acima citado, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de
transcrição.
A assinatura da presente ata implicará plena aceitação, por parte do fornecedor, das condições estabelecidas no Edital de licitação e seus Anexos, não podendo
alegar desconhecimento de quaisquer obrigações e penalidades.
As especificações completas dos itens registrados constam do Anexo I do Edital citado.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº
7.892/13, e na Lei nº 8.666/93.
O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo
específico, nos termos das disposições contidas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/13.
A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.
Integram a presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, o Edital, o Termo de Referência e a proposta da empresa.
Os preços serão fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação em vigor.
Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor, detentor da Ata, serão divulgados no portal da internet www.comprasnet.gov.br.
A ata de Registro de Preços, objeto do referido Pregão, e os eventuais termos dela decorrentes serão publicados no portal www.jfpa.jus.br.
As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas na cidade de Belém, no Foro Federal, com renúncia expressa de qualquer outro.

Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05, do Decreto n° 3.555/00, do Decreto nº 7.892/13, do
Decreto nº 3.722/01, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.
E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam eletronicamente este instrumento o ordenador de despesa da Seção Judiciária do
Pará e o fornecedor registrado, na pessoa dos seus representantes legais.
Belém, _____ de _______ de 2019.

Diretor da Secretaria Administrativa
P/ CONTRATANTE

Representante Legal
P/ CONTRATADA

ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XX/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE COPIADORAS, COM MATERIAL INCLUSO,
EXCETO PAPEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ QUE CELEBRA A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DA JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
PARÁ

A União Federal, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, com registro no
CNPJ/MF sob o nº 05.421.948/0001-34 e sede na Rua Domingos Marreiros nº 598, bairro do Umarizal, nesta cidade, neste ato representada pelo Diretor da
Secretaria Administrativa, Sr. __________________, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, adiante designada simplesmente,
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa _____________, com registro no CNPJ nº _________, com sede na cidade ______, sito à ________, no
presente ato representada pelo Sr. ___________, brasileiro, casado, CPF nº _______, residente e domiciliada na ________, _________, doravante
denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA,
COM MATERIAL INCLUSO, EXCETO PAPEL, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA AO PERFEITO E EFICAZ
FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, conforme o
disposto nos autos do Processo Administrativo/SEI nº 0004798-98.2019.4.01.8010, Pregão Eletrônico nº 19/2019, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005,
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, COM MATERIAL INCLUSO, EXCETO
PAPEL, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA AO PERFEITO E EFICAZ FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO EDIFÍCIO- SEDE EM BELÉM,
nas quantidades e especificações contidas nos anexos que integram este Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE
Atender as demandas de serviços de cópias de documentos, visando proporcionar condições essenciais ao bom funcionamento e desenvolvimento das atividades
no Edifício-Sede da Seção Judiciária do Pará.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Por este instrumento, a Contratante obriga-se a:
1 - permitir o livre acesso dos empregados da Contratada para instalação e montagem dos equipamentos, bem como reparos e substituições de peças durante o
prazo de vigência deste contrato;
2 - impedir que terceiros não indicados pela Contratada, executem quaisquer serviços técnicos durante a vigência deste Contrato nos equipamentos que serão
locados;
3 – prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados credenciados da Contratada;
4 – Comunicar à Contratada qualquer irregularidade constatada durante a prestação dos serviços;
5 - prover local adequado para instalação dos equipamentos da Contratada, utilizados na execução dos serviços e colocar à disposição dos empregados da
Contratada local para guarda de outros pertences necessários ao bom desempenho dos serviços;
6 - promover, por intermédio do servidor designado na forma do art. 67 da Lei 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto deste
CONTRATO, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada;
7 - efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas neste CONTRATO.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a executar os serviços obedecendo as especificações discriminadas no Anexo I do Pregão Eletrônico.
A CONTRATADA obriga-se ainda:
1 – Responsabilizar-se em relação aos seus empregados por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como:
a) salário;
b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-transporte;
f) outras que porventura venham a ser criadas pelo governo.
2 – Manter seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Contratante, porém sem qualquer vínculo empregatício com o Órgão;
3 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
4 - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Pregão Eletrônico;
5 – Levar imediatamente ao conhecimento da Contratante qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a vigência deste Contrato, para adoção das
medidas cabíveis;
6 – Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações que a Contratante for
compelida a responder em intervenção judicial, no caso de os equipamentos fornecidos, por força de contrato, violarem direitos de terceiros;
7 – Entregar os equipamentos (novos) e providenciar a instalação nos locais indicados no termo de referência;
8 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, atendendo de imediato às reclamações;
9 – Comunicar ao executor do contrato, por escrito, a retirada do equipamento colocado pela Contratada para execução dos serviços, bem como proceder à
substituição do mesmo por outra máquina que tenha no mínimo a mesma especificação do equipamento retirado;
10 – Manter em perfeito estado de funcionamento e nas quantidades exigidas, os equipamentos e máquinas solicitadas no Anexo I do edital, substituindo aqueles
que apresentarem defeitos regulares, bem como fornecer todos os seus acessórios e componentes necessários ao seu funcionamento;
11 - Fornecer as máquinas copiadoras, objeto desta contratação, com total cobertura no que diz respeito ao fornecimento de materiais de consumo, peças e
componentes de reposição e assistência técnica integral durante todo o período de vigência do Contrato, permanecendo isenta a Contratante do pagamento de
quaisquer custos, exceto aqueles inquestionavelmente relacionados com o valor mensal da locação e os referentes às cópias que eventualmente excederem à
franquia mensal;
12 - Colocar os equipamentos para funcionar, quando da sua instalação;
13 – Realizar manutenções preventivas;
14 – Substituir quaisquer peças defeituosas;
15 – Corrigir defeitos de fabricação ou projetos;
16 – Fornecer todos os materiais de consumo que se façam necessários para a regular operação dos equipamentos, tais como: toner, revelador, cilindro, lâminas
de limpeza etc;
17 – Prestar os serviços de assistência técnica nos equipamentos, mediante manutenções preventivas e corretivas, de acordo com os manuais e normas técnicas
específicas, mantendo-os em perfeitas condições de uso.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS
À Contratada caberá ainda:
1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a
saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão qualquer vínculo empregatício com a Contratante;
2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da
Contratante;
3 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste Contrato.

Parágrafo Único
A inadimplência da Contratada, não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado.

CLÁUSULA SEXTA – DA INSTALAÇÃO E DA ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
A Contratada procederá, nos locais definidos para instalação, à montagem dos equipamentos, conexão com a rede elétrica local, instalação dos acessórios, e,
ainda, os testes de conformidade e verificação a fim de colocar os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, sem quaisquer ônus para a
Contratante.

Parágrafo primeiro
A Contratada terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos a partir da ciência da Nota de Empenho para proceder à instalação completa dos equipamentos.
Parágrafo segundo
Os equipamentos serão recusados:
a) se entregues com especificações técnicas diferentes das contidas na proposta da Contratada;
b) se apresentarem qualquer defeito durante os testes de conformidade e verificação;
c) a contratada terá o prazo de 05(cinco) dias úteis para providenciar a substituição do(s) equipamento(s) defeituoso(s), conforme o caso, a partir da data da
comunicação feita pela Contratante, não estando isenta, neste caso, das penalidades previstas neste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nos equipamentos, conservando-os em
perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a
recolocar os equipamentos em perfeito funcionamento, compreendendo, inclusive, substituição de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os
manuais e normas técnicas específicas.

Parágrafo primeiro
Os serviços de assistência técnica deverão ser prestados por pessoas devidamente habilitadas e credenciadas pela Contratada.
Parágrafo segundo
Os serviços de assistência técnica serão executados sempre nas dependências da Contratante, ou seja, no local onde o equipamento estiver instalado.
Parágrafo terceiro
Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos ao local de instalação dos equipamentos, assim como pela
entrega dos mesmos, incluindo-se todas as despesas de transporte, frete e seguros correspondentes.
Parágrafo quarto
A manutenção preventiva será realizada exclusivamente pela Contratada, em conformidade com sua rotina de manutenções.
Parágrafo quinto
A manutenção corretiva será realizada em dias úteis, no horário compreendido entre 08:00 (oito) e 18:00 (dezoito) horas, a pedido da Contratante.
Parágrafo sexto
O início do atendimento pela Contratante não poderá ultrapassar o prazo de 04 (quatro) horas, contado a partir da solicitação efetuada.
Parágrafo sétimo
A partir do início de atendimento, a Contratada terá o prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) para solucionar o problema do equipamento. A partir do
referido prazo, sem a solução mencionada, a Contratada deverá proceder à substituição do equipamento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Parágrafo oitavo
A Contratada não poderá, em nenhuma hipótese, solicitar via telefone, informações a servidores desta Seccional/PA acerca de problemas nos equipamentos, por
quaisquer meios de comunicação, uma vez que cabe ao técnico credenciado da mesma verificar as desconformidades de forma presencial.
Parágrafo nono
Entende-se por início de atendimento a hora de chegada do técnico ao local onde está instalado o equipamento.
Parágrafo décimo
A Contratada deverá substituir o equipamento já instalado, por um novo, caso ocorram mais de 3 (três) chamadas para manutenção corretiva referente ao mesmo
problema ou 5 (cinco) chamadas para manutenção corretiva referentes a problemas distintos, que comprometam o funcionamento normal da copiadora, dentro
de qualquer período de 30 (trinta) dias.
Parágrafo décimo primeiro
A contratada terá o prazo de 05(cinco) dias úteis para providenciar a substituição mencionada no parágrafo anterior, contados a partir da data da comunicação
feita pela Contratante.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Durante a vigência deste Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor(es) designado(s) para esse fim em cada local de
prestação dos serviços, o(s) qual(is) assumirá(ão) a função de executor do Contrato.
Parágrafo Primeiro
O executor anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados. Procederá a juntada de documentos relevantes no processo administrativo pertinente ao contrato.
Parágrafo Segundo

As decisões e providências que ultrapassem a competência do executor deverão ser solicitadas ao Diretor da Secretaria Administrativa (Rua Domingos
Marreiros, n 598, Umarizal, Belém/Pará), em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
Parágrafo Terceiro
A Contratada deverá exercer fiscalização permanente sobre os serviços por ela executados, objetivando:
a) Manter elevado padrão de qualidade dos serviços prestados;
b) Manter permanente contato com a fiscalização da Contratante, para solução de eventuais problemas.
Parágrafo Quarto
O executor do contrato, em caso de qualquer infringência contratual não justificada pela contratada, procederá à apuração da penalidade em que recaiu a
contratada, oficiando à mesma para dar-lhe a faculdade de defesa, e após lavrará relatório e considerações, encaminhando à diretoria do Foro para decisão
quanto à aplicação ou não da penalidade.

CLÁUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
A Contratada será a única responsável por todo e qualquer dano provocado ao patrimônio da Contratante, quando decorrente da execução do fornecimento,
instalação, ativação, realização de testes e prestação dos serviços de assistência técnica nos equipamentos por ela locados.
Parágrafo Único
A Contratada será a única responsável por quaisquer conseqüências oriundas de acidentes que possam vitimar seus empregados nas dependências da
Contratante, quando no desempenho dos serviços atinentes ao objeto deste Contrato, ou em conexão com eles, devendo adotar todas as providências que, a
respeito, exigir a legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta de recursos previstos no Orçamento da Justiça Federal, no Programa de Trabalho: _____,
Natureza da Despesa: ______.
Parágrafo Primeiro
Para a cobertura das despesas relativas ao corrente exercício, foi emitida em XX/XX/2019, a Nota de Empenho 2019NE000XXX à conta da dotação
especificada nesta cláusula.
Parágrafo Segundo
Para os exercícios futuros, as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta de dotação orçamentária própria, destinada a atender despesas de mesma
natureza, extraindo-se o respectivo empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PREÇO
A Contratante pagará a Contratada os valores discriminados no quadro abaixo:
Local de instalação dos
equipamentos

Quant. de máquinas
locadas

Franquia total mensal, considerando a
totalidade das máquinas

Valor mensal do
contrato

Valor anual do
contrato

Valor da cópia
excedente

Parágrafo Primeiro
No preço constante no caput desta Cláusula, estão computadas todas as despesas com mão-de-obra, fornecimento dos serviços e materiais de consumo
necessários, ferramental, bem como todos os impostos, os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transportes,
embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Contrato.
Parágrafo Segundo
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão prestados nos locais de instalação dos equipamentos, correndo por conta e risco da Contratada todas as
despesas relativas ao deslocamento do profissional e do transporte das peças, ferramental e materiais de consumo que se façam necessários, durante todo o prazo
de vigência da presente locação.
Parágrafo Terceiro
A franquia mensal, mencionada no caput desta Cláusula, leva em consideração o somatório de todas as cópias que foram tiradas em cada máquina, ou seja, não
existe franquia por máquina e sim pelo total de máquinas contratadas.
Parágrafo Quarto
Conforme previsto no Termo de Referência, anexo I do edital, o valor da cópia excedente foi obtido com base na fórmula:
Valor da Copia Excedente = Valor Mensal do Contrato
Franquia Mensal

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PAGAMENTO

A Contratante pagará à Contratada, mediante depósito bancário na conta corrente da Contratada, no banco e respectiva agência, mencionadas em sua proposta,
até o 10º (décimo) dia útil da apresentação da nota fiscal, e após o atesto pelo servidor responsável e desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela
Contratada.
Parágrafo Primeiro
O documento de cobrança consignará valores em Reais e discriminará o período dos serviços prestados, o objeto da contratação, o nome e nº do banco, nome e
nº da agência e nº da conta-corrente para depósito, número do contrato e ainda, será considerada para fins de pagamento a data do protocolo deste documento no
setor competente.
Parágrafo Segundo
A primeira cobrança será referente ao período compreendido entre a instalação dos equipamentos e seu recebimento definitivo, através de Termo de
Recebimento assinado pelo servidor responsável pela fiscalização, até o final do primeiro mês de vigência, as demais referentes aos meses subsequentes, ficando
os últimos dias remanescentes do contrato objeto da última cobrança.
Parágrafo Terceiro.
A Contratada deve apresentar, mensalmente, nota fiscal de serviços, discriminando os serviços prestados, emitidas e entregues ao setor responsável pela
fiscalização do contrato, para fins de liquidação e pagamento, no mês subseqüente ao da prestação do serviço, até o primeiro dia útil, e ser for optante pelo
SIMPLES, deverá apresentar declaração, conforme IN 1.244 da Receita Federal, de 30 de janeiro de 2012.
Parágrafo Quarto
Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
Parágrafo Quinto
Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto com a Nota Fiscal os comprovantes discriminados a seguir:
a) Comprovante de regularidade junto à Seguridade Social (CND), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal
de seu domicílio ou sede.
Parágrafo Sexto
Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a contratada não tenha concorrido de alguma forma, haverá incidência de juros de mora de 0,03% (três
centésimos por cento) ao dia, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento até a data da sua efetivação.
Parágrafo Sétimo
Na hipótese de interrupção da prestação dos serviços, cuja parada for excedente a 48(quarenta e oito) horas, decorrentes de episódios tais como defeitos,
greves ou por qualquer motivo alheio à vontade da Contratante, haverá o desconto do valor correspondente a 1/30 avos do valor mensal do contrato,
caracterizado o fato como dia parado.
Parágrafo Oitavo
A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes à multa ou indenizações devidas pela Contratada.
Parágrafo Nono
Qualquer atraso ocorrido na apresentação dos documentos por parte da Contratada ou comprovação de estar a empresa com documentação fiscal vencida,
importará em prorrogação automática de seu vencimento, por período igual ao do atraso verificado.
Parágrafo Décimo
Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de banco ou outra instituição do gênero.
Parágrafo Décimo Primeiro
A Nota Fiscal deverá ser apresentada até o 1º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE
O contrato poderá ser repactuado, visando adequação aos novos preços de mercado, condicionado à demonstração analítica da variação dos componentes de
custos do Contrato, devidamente justificada, de conformidade com o Decreto n.º 2.271, de 07.07.97, ou outros dispositivos legais que venham a ser editados
pelo Poder Público, em complementação ou substituição à mencionada norma.
Parágrafo Primeiro
Será observado o interregno mínimo de um ano entre as repactuações.
Parágrafo Segundo
O reajuste será precedido de demonstração analítica do aumento dos custos, de acordo com a Planilha de Custos, cabendo a Administração aceitar ou não.
Parágrafo Terceiro
Caberá à Contratada a iniciativa e o encargo de elaborar o cálculo minucioso e demonstração analítica de cada reajuste, que deverão ser encaminhados para
exame da Administração do Contratante.
Parágrafo Quarto
Os efeitos financeiros da repactuação contam da data em que o pedido foi protocolado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar com a
União, pelo prazo de até cinco anos, conforme o art. 7º da Lei n. 10.520/2002, regulamentada pelo art. 28 do Decreto n. 5.450/2005, assegurados o contraditório
e a ampla defesa.
As sanções de advertência e impedimento de licitar e contratar com a União poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa.
Parágrafo Primeiro
Pela infração das cláusulas do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA a sanção de advertência por faltas
leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos ao serviço contratado.
Parágrafo Segundo
A penalidade fundada em comportamento ou conduta inidônea ensejará impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos, na forma do disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Terceiro
As multas serão cobradas conforme demonstrado no quadro abaixo:
Ocorrência

Penalidades que poderão ser aplicadas

Deixar de instalar os equipamentos no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da
ciência da Nota de Empenho.

Multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso, aplicada sobre o valor total
do contrato, limitada a 10 (dez) dias.

Ultrapassar o prazo de 04 (quatro) horas, contado a partir da solicitação efetuada, para
início do atendimento a manutenção corretiva.

Multa de 3% (três por cento), por ocorrência, aplicada sobre o valor total
do contrato.

Deixar de substituir cilindro de tonner no prazo de 04(quatro) horas, a partir da
solicitação do contratante.

Multa de 3% (três por cento), por ocorrência, aplicada sobre o valor total
do contrato

Deixar de substituir o equipamento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso não consiga,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, solucionar o problema do equipamento que
apresentou defeito.

Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso, aplicada sobre o valor total
do contrato, limitada a 10 (dez) dias.

Deixar de substituir, no prazo 5 (cinco) dias, o equipamento já instalado, por um novo, caso
ocorram mais de 3 (três) chamadas para manutenção corretiva referente ao mesmo
problema ou 5 (cinco) chamadas para manutenção corretiva referentes a problemas
distintos, que comprometam o funcionamento normal da copiadora, dentro de qualquer
período de 30 (trinta) dias, conforme estabelecido nos parágrafos nono e décimo da
cláusula sétima.

Multa de 1,0% (um por cento), por dia de atraso, aplicada sobre o valor
total do contrato, limitada a 10 (dez) dias.

Comportar-se de modo inidôneo.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contrato.

Fizer declaração falsa.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contrato.

Apresentar documentação falsa.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contrato.

Cometer fraude fiscal.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contrato.

Inexecução parcial do contrato.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor total adjudicado.

Inexecução total do contrato.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor correspondente à
parcela não executada.

Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei, no edital do pregão
eletrônico e neste contrato, onde não se comine outra penalidade.

Multa de 1,0% (um por cento), por dia de atraso, aplicada sobre o valor
total do contrato, limitada a 10 (dez) dias.

Parágrafo Quarto
Caso a Contratada não possa cumprir os prazos estipulados para a prestação, total ou parcial, do(s) serviço(s), deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato; e de impedimento de sua execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento
contemporâneo a sua ocorrência.
Parágrafo Quinto
A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo de execução dos serviços, deverá ser encaminhada à SECAD (Secretaria de Administração), até o
vencimento do prazo de prestação inicialmente estipulado, ficando a critério do Contratante a sua aceitação.
Parágrafo Sexto
Vencido o prazo proposto, sem prestação do serviço, total ou parcialmente, o Contratante oficiará à Contratada comunicando-lhe a data-limite para a
regularização de sua prestação. A partir dessa data considerar-se-á inadimplência, sendo-lhe aplicada as sanções cabíveis.
Parágrafo Sétimo
As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Contratante pela Contratada serão deduzidos dos valores a serem pagos ou recolhidos mediante GRU em favor da
Justiça Federal – Seção Judiciária do Pará ou cobrados judicialmente.
Parágrafo Oitavo

A Contratada inadimplente que não tiver valores a receber do Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da
multa, na forma estabelecida no parágrafo anterior.
Parágrafo Nono
A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, mediante o qual se garantirá o
contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo Décimo
A aplicação das aludidas multas não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O presente instrumento vigorará por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, IV da Lei nº
8.666/93, mediante acordo entre as partes e celebração de termo aditivo, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, incluindo os primeiros 12 (doze) meses de
vigência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RESCISÃO
Ficará o presente Contrato rescindido, caso ocorram os motivos constantes nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, mediante formalização, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÃO
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO
O presente instrumento será publicado em forma de extrato, no D.O.U., em conformidade com o disposto no § 1º do art. 61 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
A Contratada se encontra vinculada ao Edital do Pregão Eletrônico e seus anexos.
Parágrafo Único
Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico e seus anexos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
Fica eleito pelas partes o Foro Federal do Estado do Pará, em Belém, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com renúncia de qualquer
outro.
E por estarem justas e contratadas, assinam eletronicamente o presente instrumento.
Belém, _____ de _______ de 2019.

_______________________________
Diretor da Secretaria Administrativa

___________________________
Representante Legal
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